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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

10 Haziran 1983 Cuma 

îki oturum yapılan bu Birleşimde: 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı. (1/498) (S. 
Sayısı : 5'88) ve, 

Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nük
leer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve 
Demir Sahalarının Bazılarının ladesini Düzenleyen 
Kanun Tasarısı. (1/494) (S. Sayısı : 578), 

Kabul olundu. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 
18.15'te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Mülî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 10.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MİUÎ Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 150 inci 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre kanun tasan ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1, — Zorunlu İlköğretim Çağı Dışında Kalmış 
Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar 
Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde 
Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun ve Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/482; M. G. Konseyi : 1/508) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 305; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
602) (1) 

'BAŞKAN — Birinci ısitralda, Zorunlu llköğrenîm 
Çağı Dışında Kaılmış Okuma - Yazına Bitmeyen Va-
tanldaişlHariin, Okur - Yazaır Duruma Getftrilllmesi veya 
Buınitaıra îflkolkuîl Düzeyimde Eğult'lm - Ögrâtüm Yaptı-
<rimaisıt Halkkıınida 'Kanun Tasarlısının Danışma Mec-
Mnee Kalbull 'ölüın'aın Melfcrii ve MiiÖlî Gü'venÜk 'Kon
seyi İhltüsiais Kjoım'isyonu Raporu yer alııyor. 

,Bu ırapor, 602 sura isayıi'sıylla 'ba'sıflıp dağıitıBtoışıtıır. 

(1) 602 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

fhMilsafs Komisyonu Sözdülsü, Sayın Bakan ve ilgi
liler yerîaılirii a'ldıllar. 

Kanun 'tasarDsi'nım ıtülmü üzerimldıe görüşme açııyo-
nuımj 

Söz üstoeyan var ma? 
Buyurum, 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İmtisas Ko-

ım'îsıyonu Başkama) — Saıym Oumtarteaşlkanım, Türk-
çaniın daha fiyi blir şaküde fcoınuşıultmaisı 'için dkuma-
yazma öğrenmedin yararları ile bfaa'ti'hd dkuma-yaz-
ımanıın yaradan yüksek malülmilanidii<r. 

1980 nöfuis sayılmana göre, 6 yaşından 'küçüikl'er dte 
haröç, 13 mlllyan yurititaşıinuz oifcuma-yazma blillime-
meTöeddir.' 

A'ta'tiürik'ün doğumunun 100 üncü yılı nöderiiyie 
1981 yıümda başla'tılan okuma-yazma seferberliği1 bü
yük iill̂ i görmüş ve biahara düğer yıllarda da buna 
devam ed'ilmişitırr. Bugün ökuıma-yazma bilentler nüfu
sumuzun % T^üne dliaşmaştM". 

— 341 — 
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Bu kanunla gdtirlen esaslarım uygulanmasıyla 
okuma-yazma biertleriımlizin saynsıınnn dahıa yukarı 
rakamilara çııkaolmalsı mıüm'fcün 'Olabilecektir. 

Danışma MedMslimide 'die görüşülüp 'kabul' ed'ilen 
matün, yüklsdk ıtensüpllerinfe sunıilmakıta'di'r. 

Arz ddenim. 
ıBAŞKAN — Tümü üzerimide başka söz almak is

teyen var ıra? 
Buyurum Sayım Balkan; 
MÎLLÎ EÖİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayım Oumlhurbaşkanıım, bugün okuma- yazıma 
oranımjdaki mispdt % 74,8'e yulksdlmliştiır. % 74 den-
ımÜşjtlf, bunu dlüzdUtlmfâk Ve zaplta geçımıes'inü tömÜrnen 
arz dderilm. 

BAŞKAN — % 74,'8, yani % 75'e yakım olluyoir?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

-»- % 75'e yakım oıluiyor efenldliım. 
BAŞKAN — Evet. 
Tümü 'üzerinde başka söz almak lisfeyen var mı? 

Yok, 
Tümü üzerlinlddki görüşmdler tamaımilanimışltır. 
Maddelere geçif'mfdslin'i oylarımıza sunuyorum : Ka

bul 'edenler... Etmıeyenllıer... Kabul adlilim'iişftliır. 

1 inci ımaiddeyli dkultuyorum : 

Zorunlu Iköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma -
Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur - Yazar Du
ruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde 
Eğitim - öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

IBtRİNCt KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç 
(MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; zorunlu ilk-

öğreniim çağı di'şımlda kaillmış okuma ve yazmayı bil
meyen Veya çok az b'ülen bütün vatandaşiarım, Türk 
Mffllî Eğilciımiiınin amaçlarıma ve temel ilkelerime uygum 
olanak, Devldtin gözdtliim ve dendtlimli alltımlda okuma 
ve yazma öğranlmldlerinli veya ilkokul düzeyinde öğ-
reriîm yapmalarını ısağlaimakbr. 

IHASJKAN — 1 inci madde üzerinde .söz almak is
teyen var mıı? Yok. 

Madideyi aylarımıza sunuyorum : Kabul edenfleır... 
Eifcmeyenilıer... Kalbull ddlilîm'işıtfiır. 

2 moi maldddyii lokıultuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; zorumüu iılköğrenıim çağı 

IdıişiMda Ikalltaııış, lokuma ve yazmayı blitlmreyen veya 
çiolk az bilen Valtanfdaşları ve bu Kanunlda kendileri

ne görev verilen kamu kürüm ve kuruluşları ile özel 
kurum ve kuruluşları kapsar. 

BAŞKAN — 2 noi trmaldde üzerinde söz allmalk 'is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyllarımıza sumuyı>rum : Kabul edfenler... 
Btmieyenller.,. Kabul edlmlişltlir. 

3' üncü maddeyli okutuyorum : 
Tamımlllar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Okuma - yazma öğrenme kursu»: zorundu 

ilköğrenîm çağı duşunda kalan, okuma Ve yazmayı bil-
meyenller 'ille çiolk ıaz b'fflen ydtişikimlierin 'devam etmek 
zarurida offldukları Ifcuırisu, 

b) «İlkokul düzeyıdde kurs»; okuma - yazfmayı 
büen veya okuma - yazma kursunda öğrenen yetişkin
lere, iılklokul düzeyinde eğiltlilm ve öğrdtim veren kursu, 

c) «Zorunlu liliköğrdtim çağı duşunda kallanılar»; 
14 yaşıma bitirenlferi, 

İfade eder. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerimlde söz almak 

îsîteyen var mı? Ydk. 
Ma'ddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Btiroeyen'ler... Kalbül ddilmıiştir. 

4 ündü unaddeyfi dkutuyorum : 

İKtNOt KISIM 
Görevler 

Milî Eğitliım Bakanlığımın 'bu Kamunda Igüıli gö
revleri 

MADDE 4. — Millî Eğitim Balkanilığı bu Ka
munun kapsamına giren konularda; 

a) Eğitim ve öğrdtim ite 'İlgili her türlü çali'şıma-
ları düzenliler. 

b) IKamu kuruluşları, özel ve gönüMü kurumlar 
ile kuruluşlar arasımda 'işbirliği ve koordinasyonu sağ
ılar, 

c) Eğitim ve öğrdtüm'i gözdtliim ve dieneltim altında 
Ibüîunldiurur. 

d) Pörisönel, araç ve gereç sağlar ve ıtefcmüik yaır-
dıı'mlda (bulunur. 

ie) D'iğer kürüm ve kuruluşlarım çakışmalarına 
yarldımcı 'ölür, öneride bulunur ve gereken tddbMeırii 
alır. 

ıf) Kursları başarayilıa 'bitireritetfe beleğe veya dip
loma verlir, okuma - yazma öğrenime Veya İlkokul dü-
zeyiriddki kurs çalluşmaJlarıınlda başanllı görül'en kamu 
görevllerıîmd, özdl kuruluşlar, dernek ve kişileri 'teşvik 
ıddidi Itddbliırlierî alır. 

BAŞKAN — 4 'üncü madde üzerinde söz aUlrnak 
lisıtöyen var mı? Yok. 
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Malddbyi 'oylarınıza sunuyorum' : Kabul edenler... 
Btmteyiönter... Kabul ödimıiıştir. 

5 iınc'i maddeyi 'okutuyorum : 
Kamu kurum ve kuruluşlarımın görevleri 
MADDE 5. — Kaımu kuruim ve kuruluşları; aşa-

ğıdalkii eis'alsllara uygun ıdlaralk, idkuma - yazIma blmıe-
yein p^sonfeinin eği'tliım'inli yaptırmak zorundadır. Bu 
Ikuırulm ve kucullıuşllar; 

ıa) 'Bu Kamumun kapsamıma giren konularda, 
Milî Eğitim BaıkanllinğıyJa kdordlinalsyon ve ^birliği 
yaparak, uygun ve gerekli personel, araç, gereç ve 
teknllk yardımı yaparlar. 

b) Kendi 'bünyelilerinde ve Jşydrlieriiridle çailiişamların 
dkuma - yazmayı öğrenMeteıiM sağlayıcı tedbirleri 
alırlar, 

BAŞKAN — 5 imci mialdde üzerlinde söz alımaik is
leyen var ma? Ydk. 

Malddeyl 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bu'l edilmıilştir. 

6 noı ımadldeyli okutuyorum : 
özeli Ikurum ve kuruluşların göreVffleri 
'MADDE 6. — İşverenlleır liişyerilerıinde aşağıdaki 

ösasilara uygun dlarak dkulma - yazıma bilmeyen Aşçi-
terün eğÜltiîmlierini yaptırmak zorundadırlar. 

a) 'Ilşyerliörımdie çall'uşan ve okuma - yazma bilme
yen 'işçilerim işveren tarafımdan Milî Eğitim Bakan
lığınca açılan okuma - yazıma kuKsUarına İşItSıraMied 
'sağlanır. İşyerinde dkuma - yazirna fciffimıeyiein 'işçi sayı
şınım 25 ve daha yukarı ıdlmıalsı halinde, işyerinde de 
okuma - yazıma kursu açlablir. Bu durumda, Milî 
Eğı1t!itm IBakanlığunca yelterli -miîkltarda öğrettirmen teimıin 
edüllir. 

fo) Kurisllaıra devalm zorunludur. Halklı bir sebep 
otaafcsızıın kursa ığirmleiyenller o gün üşe geflmemıiş sa-
yihrlaır. 

c) İşverenler işyeıfterıinde çalışan okuma - yazma 
bülm'eyıen 'işçilerin iş ve ıfcumötgâh adreslerimi, Kamu
nun yüroiırillüğe girmelinden ıJtibaıren üç ay 'iç'ind© Mi
lî EğMlm müldüdÜkllerine bildirmek zorundadır. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrasımda «tşyenle-
riin'de çailışan ve olkuma - yazma bilmeyen işçilerin iş
veren tarafındaln M i l Eğfltilm Bakanlllığımca açıfan 
okuma - yazıma kura'larına iiştliralklleri sağlanıır» deni
yor. 

Yani, Mlillllî Egiltlim Balkarilığt o bölgede dkuma -
yazma kursu açlmıışısa, işçıill'er orada açılıan kursa gön
derilecek; eğer, işyerinde dküma - yazıma bilmeyen 
işçi sayısı 25 veya daha yukarı ise, o takldlird'e işve
renin kendisi olkuma - yazma kursu açabilecek, bura

ya da MDİÎ Eğitim Bakanlığı öğrefttaen verecek de
ğil mü? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (Ihitilsats Ko
misyonu Başkana) — Evet "efendim. 

'BAŞKAN — Metinim yine aynı florasında «açıia-
bilir» denmiş; ama «açar» denmemiş. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhltifcas Ko
misyonu Başkanıı) — Salyam Cumhurbaşkaınııım, biraz 
sonra ıgieüecek dlan 7 ndi maddeye göre mahallllâ ve 
miüllkî amirlerce, ımiîllî eğilim müdürflükilierliınoe bir 
pilaın yapıilacak. Eğer bu planda o işyerlinde de buyur
duğunuz gibi 25 ıktiışlden fazıla okuma - yazma bitme
yen var ise, İşyerlinin durumu kursu açmaya mıüsaâ 
ise ve başka bir yerde de açimış kurs yok iısıe, işve
renle anlaşmak sur-etiylle o işyerinde kurs açılacak. 
Ancak, 'dkuma - yazma 'kuralîari) baş!ka yerde açılı
yorsa, bell'ki o lişıyerinldelkli 25 'işçi işli alksaltimayacalk şe-
'killde bir plan dalhlÜnlde kuırs yerime allmnacaık 3 - 4 kurs 
müddeitli ısionunlda onlara .dfcumıa - yazma öğreıtilebilie-
celki 

Bu nedenle «açlabSr» şdklinde yazîdık efendim. 

. BAŞKAN — Bu biraz zor bir iş. Şimdli İsifcaınbul, 
Anikara, îzmiır ıglilbi vÜllayeltllerlîmizli öle .alalıım; 'işyer
leri değîşilk yetjlerd'ddir. tzimir Alsanca'kUa bir işyer'i-
ni düş'ün'elllîm ve açıila'n dküma - yazma kursu da iz
mir'de olsun. Fıtoradia «olkuma - yazma 'kurslarına iş-
'tiraikleırÜ ıslağlanar» Ideniyor. Bu jışçiıleri işveren oraya 
gonderecelk yani lonlları kuırs yar'inıe göltüreceik yarım 
ısaalt, 1 ısaaıt 'gidiş, bir ısaalt de geliş tutar. Halbuki biz, 
«Kurs süresi 1 saalt dlacalk. 1 saaöleri orada geçsin; 
ama iş de lalktsıaimasun» deidilk. 

O zaman nasıl -olacak? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (Ih'tisaB Ko-

ımîsyonu Başlkanı) •— O Italkdirde Sayan Curntarbaş-
ikanıim tabiî Alsancalk t̂a o işyerinde veya o işyeruleri-
:nün 3 - 4*ünlün bullunduğu bir yerde açlabİll'ir kurs. 
Bu da böyle plamllanacalk, işyerinin işli aklsa'tiıllmayacak 
sekilide töd-bir alınacak ve işvereriin de imkânları dik
kate al'unaraik bu kursllar blianlariacak. 

BAŞKAN — Çünkü, «İşçilerin kursa katılmaları 
işveren taraflından sağlanacak» demek, onlarım kurs 
yerime götürüllmesi, g'etirİÖme&i her şeyi İşverene a'üt 
olacak demıdktiir. BenÜlm anlLadığım öyle, değil mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet Sayın Cumhurbaşkanım, öylıe olması gere
kecek. Çünkü, oradaki mülî leğiltim müdürlüğü veya 
valüliiğin 'bunları sağlama imkânına sahip oûması güç. 
Tabiî o böljgielde kurs dkıulllarda açılacak eıfieridlim, İş
veren kursa iştikak edecek -işçi sayısı az ise göndere-
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©ek; fcutfsıa Ikartalacak olanların sayısı 25 kişi İse, «açı-
•la'blir» değil ide (işverenin kursu kendisinin açmıaisıınlda 
yaırar var. «'Diz maisı! lötea öğretmen veririz kurs da 
açüllır» denirse lişjverenıier 25 kişiyi Ikutfsıa görtderMer, 
iki 'bu ıda işim (aleyhime dlalbi'llir. Kurs açma ztarurilu-
luğu getiriillirse fcenldM açar ve 25 işçünisinli de gön-
derımez. 

Tensip edilirce Iböyfle ıdiyeblilMz.. 
'BAŞKAN — Bunu çdk iyîi pla'nllaıma'k (lazımı, yok

sa ıbiîyülk pürüzller çılkar buddan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— 'Sayım Oulm'huir'başikanııim, kurs süresi haftada 4-5 
ıs'aalt ollacalk, ıdiyelbilfeim İki, bu süre belki de daha az 
o'lacaSL 

BAŞKAN — öyfe her gün git-gel 'oHursa, buna im-
'kân yolk. 

MİİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Haıyaır öyttte değ'ill efendim. Yafcıız işyerine bir zo
runluluk geMröliirise o 25 Üşçilsiınli de, haltta daha fazla-
sıını da göndermez. '«Açıllalblîır» denince bu sefer bu 
yülklümlllüillüğü yfüftdlıerKm'dk istemez işveren, «gîteîn hep-
sli» ıdîer. «Açılır» 'deriirse iş haıkıımıindam daha kolay 
oluır; tensip ed'ffirce. 

BAŞKAN — Yatni «açılır» diye mi yazailım? 
MltLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— «Açhliır» diye yazailım efendim, 
BAŞKAN — İşveren o zaman mecbur olur. 
MltLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Bu sefer 25 (işçisini de gönderir ve işinim aleyhi
ne dlıur efendim. 

BAŞKAN — Hayıır göndermez. Çün'kü, o, kendi
ni başka bir seferde kursa gönderecektir veyahut kurs 
'îar dieıvaımllfc olDduğu içüm 5-6'sını b'ir seferde, öltek'iılierii-
ıni başjka bir seferde kursa gandarecektirr veyahult kurls 
slüresimıi haftamın günlerime böttiecdkltir. Mesela, Pa-
zatıtesli, Salı, Çarşamba, yarııs'unı göndedir; Perşembe, 
Cuma öbür yaırüsıını gönderir; yani bir düzene koyar. 

6 ncı madde üzerinlde başlka siöz almak isteyen vaır 
mı? 

Buyurun Sayım Torumıtay. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Kiortseyi Genel 'Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhunbaşlkanım, başlka müesseselerde Ikuraa gönde-
rifleceikîer&n sayısıımın ısımın «25 kişi» olarak beiırıtilimiş. 
Buyurduğunuz gilhi başka biır müesseiseye göndermek 
bık külfeti gerdk'tMytor; anaç bulacaklar, gönderecek
ler., 

Aoaba, bu «25» sayısını «10» kişiye iirtdlirce'k daha 
praıtülk olmaz mı? llgiM müessesede 10 küşıîyıe dlafhİ oiku-
ma-yazıma dersi veıriMelbiMr, bir küçük olda aynliır... 
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BAŞKAN — Ama Millî Eğitim Bakanlığının öğ
retmen vermesi lazım; on kişiye öğretmen verilmesi 
ise çok zor olur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sorun o şekilde değil efendim, sorun şu: Oku
ma - yazma bilmeyen bir kişi de olsa, 50 kişi de ol
sa hepsinin kurslara iştiraki ya müessesede veya mü
essese dışında Millî Eğitim Bakanlığının açtığı yer
lerde işverence sağlanacak. Yani işverenlerin işyer
lerinde okuma - yazma bilmeyen eleman sayısı 25 ki
şiden fazla ise kendi işyerinde bu kurs açılabilecek. 
Bu sayı 25 kişiden az ise Millî Eğitim Bakanlığının 
açtığı kurslara gönderecek. 

Metnin getirdiği hükmün anlamı budur efendim. 

BAŞKAN — Şehir dışında fabrikalar var, onlar 
nasıl olacak? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Onlar için de, okuma - yazma kursları işyerlerin
de açılacak efendim. 

BAŞKAN — Ama 25 kişiden azsa, mesela 10 ki
şi ise ne olacak? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, o konu önemli. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu
rada gereken fedakârlık yapılacak. Maksat okuma -
yazma öğrenmek olduğuna göre, ne yapıp yapıp ele
manını kursa gönderecek. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Şehir dışındaki fabrikalar küçük olmuyor, genel
likle büyük oluyor. Onun için okuma - yazma bil
meyen kişi sayısı genellikle 25'i aşar. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Kurslara katılma 
MADDE 7. — Zorunlu ilköğrenim çağı dışında 

kalan ve okuma - yazmayı bilmeyen veya çok az bi
len vatandaşlar, yönetmelikte belirlenecek usul ve 
esaslara göre mahallî mülkî idare amirlerince tespit 
edilir. Hazırlanacak plan ve programlara uygun ola
rak, kimlerin hangi kurslara, ne kadar süre ile katı
lacağı, ilan ve tebliğ edilir. Vatandaşların, kendileri
ne tebliğ edilen okuma - yazma öğrenme kurslarına 
katılmaları zorunludur. 

Kırkbeş yaşını dolduran vatandaşların okuma -
yazma öğrenme kurslarına katılmaları isteğe bağlıdır. 
Bedenî ve zihnî yetersizlikleri resmî tabip raporu ile 
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anlaşılanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Maddenin «... kimlerin hangi kurs
lara, ne kadar süre ile katılacağı...» kısmındaki «sü
re» den kasıt, kursun devamı değil mi? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet efendim, mesela 100 saat, 120 saat kadar bir 
süre kursa katılacak. 

BAŞKAN — Her gün kaç saat olduğu belli mi? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Belli değil efendim. Kurs haftada bazan cumar
tesi, pazar günleri oluyor da, haftanın diğer günleri 
olmayabiliyor. Kurs saatleri haftanın uygun günleri
ne konabilir. Artan saatler de cumartesi ye pazar 
günlerine kaydırılabilir. Oradaki elastikiyeti de biz 
ayarlayacağız efendim. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 

dan okuma - yazma öğrenme kurslarına devam eden
lere, bir defaya mahsus olmak üzere 60 saat; ilkokul 
düzeyinde kurslara devam edenlere bir defaya mah
sus olmak üzere 100 saat; ücretli izin verilir, izinler 
işyerlerinin çalışmalarını aksatmayacak şekilde düzen
lenir. 

g) Okuma - yazma kurslarına katılanlar için 
özel idareler veya yöre belediyelerince; imkânları öl
çüsünde ve kendilerinin takdir edecekleri uygun teş
vik edici tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Maddenin (c) fıkrasında, «Okuma -
yazma öğrenme veya ilkokul düzeyindeki kurslara 
devam eden annelerin çocuklarına, çalıştıkları kurum 
ve kuruluşların kreş ve anaokullarına alınmada ön
celik tanınır» denilmektedir. 

Bu husus, geçen sefer konuşulurken de yanlış an
laşıldı. Oysa, «Diğerlerinin önüne alınır» manasını 
taşımaktadır, «okuma - yazma bilmeyenler arasında 
öncelik tanınır» anlamındadır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
husus maddenin başına, «okuma - yazma öğrenme 
veya ilkokul düzeyindeki kurslara devam edenlere, 
okuma - yazma bilmeyen vatandaşlara nazaran, aşa
ğıdaki imkân ve kolaylıklar sağlanır» şeklinde alın
dığı için tekrar (c) fıkrasına koymadık efendim. 

BAŞKAN — Maddenin başlangıç kısmında ge
çen, «vatandaşlara nazaran» ifadesini «vatandaşlar 
arasında» şeklinde düzeltsek daha iyi olmaz mı? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım, «vatandaşlar arasında» ifa
desi daha uygun olur. 

BAŞKAN — Yani diğerleriyle değil, onların ara
sında, değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim, bu öncelikle, on
lara göre. Burada geçtiği için tekrar hatırlatmak ge
rekmedi. 

BAŞKAN — O kısmı «vatandaşlar arasında» ola
rak düzeltelim. 

8 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Maddenin (d) fıkrasında da «... okuma - yazma 
bilmeyenlere göre..» diye bir kısım var. Bu kısımda 
son görüşe göre fazla olmuyor mu? 

Fıkrayı, «Okuma - yazma bilenlerin işe alınma
larında öncelik tanınır» şeklinde düzeltmek lazım. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Teşvik ile İlgili Hükümler 

Okuma ve yazmayı teşvik etme 
MADDE 8. — Vatandaşları okuma - yazma öğ

renmeye veya ilkokul düzeyinde öğrenim yapmaya 
teşvik etmek üzere; Okuma - yazma öğrenme veya 
ilkokul düzeyindeki kurslara devam edenlere, okuma 
- yazma bilmeyen vatandaşlara nazaran, aşağıdaki 
imkân ve kolaylıklar sağlanır. 

a) Zorunlu ilköğrenim çağındaki öğrencilere ta
nınan imkânlardan yararlanmaları için bu Kanunda 
geçen kurslara katılanlara, kurs süresince, öğrenci 
kimlik belgesi verilir. 

b) Bu Kanunda geçen kurslara katılan ve başarı 
gösteren muhtaç kişilerin yükseköğrenim yapan ço
cuklarına, kredi vermede öncelik tanınır. 

c) Okuma - yazma öğrenme veya ilkokul düze
yindeki kurslara devam eden annelerin çocuklarına, 
çalıştıkları kurum ve kuruluşların kreş ve anaokulla
rına alınmada öncelik tanınır. 

d) Okuma - yazma bilenlerin işe alınmalarında 
okuma - yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınır. 

e) Okuma - yazma öğrenme kurslarında başarılı 
olanlara kooperatif veya banka kredileri ile tohum
luk ve gübre tahsisinde bir defaya mahsus olmak 
üzere öncelik verilir. 

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum 
ve kuruluşlarda ve her türlü işyerlerinde çalışanlar-
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Çünkü maddenin başlığında olmasına rağmen bura
da bir daha tekrar ediyoruz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
da ortaya şöyle bir husus çıkıyor: Bu hususu yaz-
masak, ikinci defa tekerrür ettirmesek, bu sefer oku
ma - yazma bilenlere öncelik tanınır. Sanki liseden, 
ortaokuldan olanlara da öncelik tanınır gibi, yani 
başlangıçta olmasına rağmen bir yanlış anlaşılma ol
masın düşüncesi ile tekrar, bir daha koyduk. 

BAŞKAN — Maddenin (d) fıkrasına aslında lü
zum da yok. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Zaten, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa göre de, iş mevzuatına göre de 
öyle efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Fık
ra, maddenin anlaşılmasına yardımcı oluyor efen
dim. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, bir işyeri eleman alır
ken okuma - yazma bilmeyeni mi alır, bileni mi alır-
Muhakkak ki bileni tercih eder ve alır. Zaten okuma 
- yazma bilmeyen Devlet memuriyetine de alınmı
yor. 

8 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Görevlileri teşvik etme 
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren oku

ma - yazma öğrenme veya ilkokul düzeyindeki kurs
ların yönetiminde, eğitim ve öğretim hizmetlerinde 
üstün başarıları görülen kamu görevlilerini, özel ku
ruluşları, dernek ve kişileri teşvik için Millî Eğitim 
Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Verilen görevleri yapmayanlar 
MADDE 10. — Denetleme sonucu, bu Kanunun 

6 ncı maddesinde gösterilen görevleri yerine getir
medikleri anlaşılan özel kurum ve kuruluş yönetici
leri, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 
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BAŞKAN — Maddede sadece, «özel kurum ve 
kuruluş yöneticileri» var, kamu kurum ve kuruluş 
yöneticileri yok. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, mev
cut kanunlarımıza göre zaten vazifeyi suiistimalden 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Ama onun cezası hapis cezasıdır; 
buradaki ceza ise para cezasıdır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ka
munun kendi içinde bir emir - komuta zinciri, bir 
hiyerarşisi vardır; onu ayırmak mümkün değil efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, ikisinin de olması halin
de, bunu okuyan bir kişi net olarak, «Demekki ceza, 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara verilmi
yormuş, özel kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ve
riliyormuş» şeklinde anlar. 

BAŞKAN — «Görevini yerine getirmedikleri an-
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Tekerrürde bir sakınca yok efendim; bu bir teş
vik kanunudur. 

BAŞKAN — «Görevini yerine getirmedikleri an
laşılan kuruluşların yöneticileri beşbin liradan yirmi
beşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı
lır» denilmelidir, «Özel kurum ve kuruluş» demeye 
gerek yoktur. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yük
sek malumları 657 sayılı Kanuna ve ona ilişkin Me
murin Muhakemat Kanununa göre, kamu personeli
nin özel incelenmesi, araştırılması, Memurin Muha
kemat Kanununa göre lüzumu muhakeme kararı 
alıp, ondan sonra mahkemeye verilmesi, bundan ev
vel bazı disiplin cezaları var; bu nedenle koymadık. 
Onların ya tümünü koymak lazım. Yani kamu ile 
özeli aynı şeyle tutmamız mümkün değil. O takdirde 
zedeleniyor Sayın Cumhurbaşkanım; 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, onun hükümleri, Memurin 
Muhakemat Kanunu hükümleri. İzin verirseniz böy
le kalsa daha uygun olacak Sayın Cumhurbaşkanım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz o zaman, 
«Devlet Memurları Kanununa göre cezalandırılır» di
ye bir hüküm ilave edelim. Bilmezler, bir istismara 
yol açar; «özel kurumun yöneticileri cezalandırılı
yor, öbürüne bir şey yapılmıyor» gibi. 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — «Kamu kuruluşları yöneticile
rine kendi özel kanunları hükümlerine göre işlem 
yapılır» şeklinde bir ilave yapılabilir. 

BAŞKAN — «Beşbin liradan yirmibeşbin liraya 
kadar hafif para cezası ile kamu kurum ve kuruluş 
yöneticileri kendi kanunlarına göre cezalandırılırlar» 
diye ilave yapalım. 

10 uncu maddeyi bu ilavelerle birlikte yeniden 
okutuyorum: 

«Verilen görevleri yapmayanlar 
MADDE 10. — Denetleme sonucu, bu Kanunun 

6 ncı maddesinde gösterilen görevieri yerine getir
medikleri anlaşılan özel kurum ve kuruluş yönetici
leri, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirme
yen kamu kurum ve kuruluş yöneticileri hakkında 
genel hükümlere göre işlem yapılır.» 

BAŞKAN — 10 uncu maddenin yeni şekli üze
rinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

10 uncu maddeyi yeni şekli ile oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Kurslara katılmayanlar 
MADDE 11. — Kamu kurum ve kuruluşları ile 

özel kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlardan, 
Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına ay
kırı davranışta bulunanlar, ikibin liradan onbin lira
ya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Bu onbin lirayı geçen defa çok bul
mamış mıydık? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız 
kuruluşlarda çalışanlardan izin verilecek olanlar ve 
buralara gönderilecek olanlara, bilahare aşağıda baş
ka bir ceza daha var, 12 nci maddede; «gerçeğe ay
kırı beyanda» ceza biraz fazla idi, onbin liradan elli-
bin liraya kadardı, burada «ikibin liradan onbin li
raya kadar» diye düşürülmüştür. 

BAŞKAN — Onbin lira azamisidir, esas ikibin 
lira. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, ikibin lira Sayın Cumhur
başkanım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bir - iki sene sonra paranın değeri zaten düşecek, 
onun için pek fazla bir rakam değil efendim. 

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

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 
MADDE 12. — Bu Kanunun 8 inci maddesinde 

belirtilen imkânlardan yararlanmak amacıyla, gerçe
ğe aykırı beyanda bulunanlar, ikibin liradan onbin 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 11 ve 12 nci maddede öngörülen 
ceza miktarı her ikisinde de ikibin lira olarak tak
dir edilmiş. Bu iki madde birlikte düzenlenebilirdi; 
ama ayrı ayrı yazılmış. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, birin
cisi, özel kurum ve kuruluşlarla, kamu kuruluşların
da çalışanlar, buradaki daha geniş, tüm vatandaşları 
kapsıyor. O nedenle birleştirirsek farklı olabilir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, birisi kursa katılmayan, 
öbürü de gerçeğe aykırı beyanda bulunan, yani su
ça iştirak eden. 

BAŞKAN — Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, 
«ben okuma - yazma bilmiyorum» diyendir, değil 
mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Veya kursa katılmadığı halde, 
kursa katılmış gibi belge alıp, belediyeden otobüs pa
sosu almak için müracaat eden. 

BAŞKAN — Bu sahtekârlığa girer, ikibin lira 
ile, onbin lira ile olmaz, bu bir sahtekârlıktır. Yani, 
bir vatandaş «ben okuma - yazmaya gideceğim» diye 
sahte bir evrak almış, belediyeden kart almış, bura
ya girmez. Benim bunlardan anladığım, gerek kamu 
kurumlarında,' gerekse özel kuruluşlarda çalışanlar
dan okuyup - yazma bilmeyenlerin 8 inci maddeye 
göre yaptıkları hilelerdir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yük
sek malumlarınız 8 inci madde teşvik. Oradaki teş
vik tedbirleri arz edildiği gi'bi, 'belediyece tanınan im
kândan yararlanmak veyahut kreşe çocuğunu yerleş-
tirmdk için veya yükseköğretim kurumundan alacağı 
krediyi öncelikle almak için. Tabiî işlediği diğer bir 
suç varsa, zaten kendi kanununa göre cezalandırıla
cak. 

BAŞKAN — Onlar zaten kanunlarda var. Bence 
bunu buraya koymaya gerek yok, ayrıdır o. O, sah
tekârlığa girer yahut resmî evrak üzerinde tahrifat 
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yapmıştır, isim değiştirmiştir. Okuyup - yazma «bilen
ler, bilmeyenler için yapılan bu gibi suçlar ayrı ceza, 
normal başka 'bir şeyde yapılanlar için başka ceza ol
maz. Onun cezası sahtekârlığa girer, buraya koyma
ya ne gerek var. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) —. 
Efendim, aca'ba «Gerçeğe aykırı beyan 'bir menfaat 
teminine matuf olduğunda genel hükümlere göre 
cezalandırılır» cümlesinin ilavesiyle bu husus karşıla
nabilir mi?. 

BAŞKAN — Gerçeğe aykırı beyanda bulunan
ların cezası umumî ceza kanununda var zaten, yok 
mu?. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Var efendim, oraya atıfta bulunmak, yani belirtmek 
için. Yapılan gerçeğe aykırı beyan, bir menfaat te
mini gayesine matufsa... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Sah
tekârlık, sahtekârlıktır. 

BAŞKAN — Sahtekârlıktır tabiî. Okuma - yaz
ma öğretmek için yapılan sahtekârlıkla, bir yerden 
ıbelge temin etmek için yapılan sahtekârlık ayrı ayrı 
değildir. (Sahtekârlığın cinsine göre cezanın asgarisi
ni mi verir, azamisini mi verir, para cezası mı verir, 
tecil eder mi, etmez mi onu hâkim takdir eder. Şim
di, burada sahtekârlık için ayrı bir madde getiriyo
ruz; genel hükümlerdir o. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, bir hatırlatma yapılırsa, tevessülü önler. 
Buyurduğunuz gibi çok tevessül eden olacaktır. Cahil 
insan, onun cezasının farkına varmadan, menfaat te
mini için akla gelmeyecek sahtekârlığa başvuracak
tır. 

İBAŞKAN — O zaman, «... beyanda bulunanlar, 
işlediği suç 'daha ağır 'bir cezayı gerektirmediği takdir
de ikibirt liradan onbin liraya kadar hafif para ce
zası ile cezalandırılır» demek dbğru olur. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Veya, «... 'bulunanlar, genel hüküm
lere göre eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirme
diği takdirde...» şeklinde de diyebiliriz. 

Şimdi 12 nci maddeyi bu şekliyle yeniden okutu
yorum : 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar. 
MADDE 12. — Bu Kanunun 8 İnci maddesinde 

belirtilen imkânlardan yararlanmak amacıyla, gerçe- { 

ğe aykırı beyanda bulunanlar, genel hükümlere gö
re eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde, i'ki'bin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Tamam. 
12 nci maddenin bu son şekli üzerinde söz almak 

isteyen var mı?. Yok. 
Maddeyi okunan bu son şekliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
BEŞİNCİ KISIM 

Son Hükümler 
Yönetmelik 
MADDE 13. — Kamu kuruluşlarıyla, özel kurum 

ve kuruluşların görevleri, zorunlu ilköğrenim çağı dı
şında kalan, okuma - yazma bilmeyen veya çok az 
bilen vatandaşların tespiti ve okuma - yazma öğren
menin teşviki ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlar Ku
rulu Kararıyla; okuma - yazma öğrenme kursları ile 
ilkokul seviyesindeki kursların açılması ve işleyişi, 
kurslarda başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi ve bu 
Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, Millî 
Eğitim Bakanlığınca; bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde çıkartılacak ve Resmî Gazete
de yayımlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyonuım : 
Yürütme 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 

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

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

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. _ 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/644; M. G. Kon
seyi : 1{502) (D. Meclisi S. Sayısı : 374; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 601) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, 
14 . 6 . 1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitini Temel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince kalbuİ olu
nan metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis
yonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 601 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il

gililer yerlerindedirler. 
Şimdi 'bu kanun tasarısının tümü üzerinde görüş

me açıyorum ve sözü Komisyon Sözcüsüne veriyo
rum. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCÎL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1973 
yılından beri uygulanan Millî Eğitim Temel Kanunu
nun getirdiği bazı kavramların bugüne kadar toplu
ma mal edilemeyip kanunda kaldığı yüksek malum
larıdır. 

Yükseköğretim Kanunu ve büahara Anayasa ge
reği Millî Eğitim Temel Kanunundaki bazı terim 
ve ifadelerin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Anayasamıza göre, ders olarak düzenlenmesi ge
reken din ve ahlak dersleriyle ilgili Millî Eğitim Te
mel Kanununda değişiklik yapılması, ayrıca, Türkçe-
nin öğretilmesi ve kültür düzeyinin yükseltilmesi için 
öğrenim yaşının yediden altıya indirilmesi bir ihtiyaç 
olarak ^belirmiş (bulunmaktadır. 

Bu değişikliklerden başka önemil bir değişiklik 
de, eğitim bölümlerinin 'belirlenmesine ilişkin Millî 
Eğitim Şûrasında alınan kararların Millî Eğitim Te
mel Kanununa yansıması şeklinde olacaktır. 

Bütün bu arz edilen hususları ifade eden değişik
likler düzenlenmiş, metin Danışma Meclisinde de 
ka'bul edilerek yüksek onaya sunulmuştur. 

Ancak, 'bu arada (Komisyonumuzca yapılan ince
lemede, kanunun Danışma Meclisinden gelen metnin 
dışında, bazı maddelerine de, yapılan değişikliklerin 
yansıması gereği meydana çıkmış ve onlar da metne 
dalhil edilmiştir. 

Arz ederim. 

(1) 601 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAKSAN — EVet. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim?. Yok. Tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 2 nci maddesinin (1) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada 
ifadesini !bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk 
Milletinin millî ahlakî, insanî, manevî ve kültürel de
ğerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; 
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel 
ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve 'bunları davranış haline ge
tirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk 
Milliyetçiliği 

Madde 10. — Eğitim sistemimizin her derece ve 
türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulan
masında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk 
inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan 
Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. M Mî ahlak 
ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize 
has şekli üe evrensel küftür içinde korunup geliştiril
mesine ve öğretilmesine önem verilir. 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından 
biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, 
özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğre
tilmesine 'önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili 
halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbir
liği yapılarak Millî Eğitim Bakanlığınca gereken ted
birler alınır. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak ı 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 11 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

VIII. Demokrasi eğMmi 
Madde 11. — Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokra-

ratik 'bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı I 
için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi I 
bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve dav- I 
ranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevî değer- I 
lere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğren- I 
çilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, 
eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Ata
türk Milliyetçiliğine aykır siyasî ve ideolojik telkin
ler yapılmasına ve 'bu nitelikteki günlük siyasî olay 
ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan 
verilmez. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak I 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. I 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

DC. Laiklik 
Madde 12. — Türk Millî Eğitiminde laiklik esas

tır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokul
lar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu ders- ] 

ler arasında yer alır. I 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 5. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 16 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

XIII. Okul ile ailenin işbirliği 
Madde 16. — Eğitim 'kurumlarının amaçlarının 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile 
aile arasında işbirliği sağlanır. I 

Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri kuru- I 
lur. Okul - aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik
le düzenlenir. | 
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'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 21 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III. Kuruluş 
Madde 21. — Okul öncesi eğitim kurumları, ba

ğımsız anaokulları olarak kurulabileceği gi'bi, gerekli 
görülen yerlerde ilkokula 'bağlı anasınıfları halinde 
veya ilgili diğer öğretim 'kurumlarına bağlı uygulama 
sınıfları olarak da açılabilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve 
hangi önceliklere göre açılacağı, Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

İş Kanununa 'tabi işyerlerinde işverenlerin okul 
öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar 
ve diğer hususlar, Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlık
ları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gös
terilir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 7. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aşa
ğıdaki şe'kilde değiştirilmiştir. 

B) İlköğretim 
Kapsam 
Madde 22. — İlköğretim, 6 - 14 yaşlarındaki ço

cukların eğitim ve öğretimini kapsar, ilköğretim, kız 
ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Dev
let okullarında parasızdır. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III. Kuruluş 
a) İlköğretim kurumları 
Madde 24. — İlköğretim kurumları, beş yıllık ilk

okullar ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. 
İlkokulun son sınıfı bitirildiğinde, ilkokul diploması; 
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ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde, ortaokul diploma
sı verilir. 

BA$KAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Kuruluş şdkilleri 
Madde 25. — İlköğretim kurumlarından olan ilk

okullar ve ortaokullar 'bağımsız okullar 'halinde ku
rulabileceği gibi imkân ve şartlara göre 'birlikte de 
kurulabilir. 

Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler 
gruplaştırılarak, merkezî durumda olan köylerde ilk
öğretim böl'ge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, 
gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilk
öğretim bölge okulları kurulur. 

BAŞKAN — «Gruplaştırmanın mümkün olmadı
ğı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur» 
deniyor. Diğeri de zaten ilköğretim bölge okulu; her 
ikisi de bölge okulu, niçin böyle yazıldı?. 

Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, arz edeyim. 
Şöyle, 2 - 3 tane köy var... 
BAŞKAN — Tamam 'birleştirdik. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Bunların ortasında, uygun bir yerde 'bir okul açıl
sın diyor, birincisi. 

İkincisi de, öyle değil, çok uzakta bir yerde ve 
bütün okulu olmayan köylerin çocuklarını oraya alıp, 
orada yatılı 'bölge okulları -'ki, devam ediyor, şimdi 
var, mevcut köy okulunun- açılmasını öngörüyor. 

BAŞKAN — İkisinin de ismi «İlköğretim Bölge 
Okulu.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bi
risi yatılı, birisi yatısız. 

BAŞKAN — Birincisi yatısız mı?. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bi

rincisi yatısız, öbürü yatılı. 
BAŞKAN — Öteki yatılı; anladım. 
9 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 31 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VI. Yükseköğretime geçiş 
Madde 31. — Lise veya dengi okulları bitirenler, 

yükseköğretim kurumlarına girmek için aday olma
ya hak kazanır. 

Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi prog
ramları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Mil
lî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğ
retim Kurulu tarafından tespit edilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 36 ncı maddesi aşa-, 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IIT. Kuruluş 
a) Yükseköğretim kurumları 
Madde 36. — Yükseköğretim kurumları şunlar

dır : 
1. Üniversiteler, 
2. Fakülteler, 
3. Enstitüler, 
4. Yüksekokullar, 
5. Konservatuvarlar, 
6. Meslek yüksekokulları, 
7. Uygulama ve araştırma merkezleri, 
Yükseköğretim kurumlarının amaçlan, açılış, ku

ruluş ve işleyişleri ile öğretim elemanlarına ilişkin 
esaslar ve yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer 
hususlar, özel kanunlarında belirlenir. 

BAŞKAN — «Uygulama ve araştırma merkez
lerinden kastımız nedir?. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu 'Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 41 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname ile girmiştir bu 
husus son defa, enstitülerin dışında. Malumunuz, 
enstitüler lisansüstü öğrenim yapan araştırma mer
kezleridir. Lisansüstü öğrenim yapacak, yapabilir ve
ya yapmayabilir bu uygulama ve araştırma merkez
leri. Herhangi bir spesifik konuyu araştırmak, geliş
tirmek için üniversitede kurulan, kısmen uygulama
ya yönelik ve araştırmaya yönelik çeşitli ünitelerin 
oluşturulmasıdır. 
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BAŞKAN — Hayır, başka türlü anlaşılmasın. Li
seyi bitirmiş, meslek okulunu bitirmiş; uygulama ve 
araştırma merkezi diye bir yer açmışız, oraya 6 ay, 
1 sene gitmiş; şimdi bu yükseköğretim mi olacak?. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Onlar oraya gidemezler Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

'BAŞKAN — Hayır, onun ismi öyle?. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL, (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) —Evet, öyle olmayacak, öyle de-
ğil. 

BAŞKAN — Üniversite düzeyinde olacak yahut 
da fakülte düzeyinde olacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
ıSayın Cumhurbaşkanım, baştaki 36 ncı maddede, 
«Yükseköğretim kurumları» diye 'başlıyor, onun için
de olmasını belki 'belirleye'bilmiş oluyoruz sanıyo
rum; fakat onun içinde buyurdunuz. 

BAŞKAN — Tabiî öyle olacak. Yoksa bir mes
lek okulunu (bitirmiş bir kimse gelmiş oraya; o değil, 
onu kastetmiyorum. Onu zapta geçsin diye söylüyo
rum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI (HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım 41'in yerini alan 2809 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede şimdi iyice belirlen
di. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum': 
MADDE 12. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel (Kanununun 44 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı «eğitim yük
sekokulu» açma yetkisi. 

Madde 44. — öğretmenlik formasyonu veren ve 
öğretmen yetiştiren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eği
tim yüksekokulları, Yükseköğretim Kurulunun gö
rüşü alınarak, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulabi
lirler. 

BAŞKAN — Şimdi size bağlı olan var mı?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Şu anda yok Sayın Cumhurbaşkanım, ileride belki 
böyle bir şey olabilir mi diye Komisyonda bir görüş 
belirdi; bu yol kapatılmasın; diğer bakanlıkların ken
di meslek okulları var. 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığının var, değil mi?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Evet, diğerlerinde de var. Bu bakımdan, bu kapı 

j açık bırakılsın; ama bu an için bir uygulama yok. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 

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

Eüneyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 1'3. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

I Millî Eğitim Temel Kanununun 45 inci maddesinin 
I ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim 
kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt
dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ara
sından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. 

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesi aşa-
I ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I V. Uzman ve usta öğreticiler1 

I Madde 47. — Örgün ve yaygın eğitim kurumların
da ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konfe-

I ranslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya 
sürekli olarak görevlendirilebilir. 

Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta 
öğreticilerin seçirnleinde aranacak şartlar, görev ve 
yetkileri, yönetmeliklerle tespit edilir. 

I BALKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 55 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IV. Okullarda okutulacak kitapların tespiti ve 
I ücret ödenmesi 

Madde 55. — İlk ve ortaöğretim kurumlarında 
okutulacak kitaplar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit 
edilir. Millî Eğitim (Bakanlığı tarafından belirlenme
yen hiçbir kitap ve eğitim aracı okullarda kullanıla-

I maz. 
Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi veya 

kuruluşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araçlarından, 
Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler öğ
rencilere aldınlamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya ha-
I zırlatılacak kitap, eğitim araç ve gereçlerinin hazır-
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lama, inceleme ve seçme işleri veya redaksiyonu ile 
görevlendirilecek 'kimselere ve teşkil edilecek jürilerin 
memur olmayan üyelerine ücret ödenir ve yarışmalar
da derece alanlara ödül verilir. 

Tavsiye edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilen kitap ve eğitim araçları için gönderenden 
inceleme ücreti alınır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca kişi ve kuruluşlara in
celettirilen 'ki'tap ve eğitim araçları için inceleme üc
reti ödenir. 

Kitap, eğitim araç ve gereçlerinin ka'bulü, süresi, 
telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar; hangi kitap ve 
eğitim araçlarından ne miktar inceleme ücreti alına
cağı; kitapların ve eğitim araçlarının incelenme işlem
leri ile Millî Eğitim Bakanlığınca incelettirilecek ki
taplar ve eğitim araçları için ödenecek ücret miktarı, 
yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
madde Danışma Meclisinin metninde bulunmamakta 
idi. Ancak, yüksek malumları olduğu üzere, birinci 
fıkraya; «İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak 
kitaplar» Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Millî 
Eğitim Bakanlığı; tarafından belirlenmeyen hiçbir kitap 
ve eğitim aracı okullarda 'kullanılamaz, diye bir ilke 
konmuştu ve ayrıca belirlenmişti. Bilahara ücretlerin 
nasıl alınacağı müteakip fıkralarda tadat edilmiştir. 

BAŞKAN -T- 15 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 15 inci 

maddenin dördüncü fıkrasında; «Tavsiye edilmek üzere 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen kitap ve eğitim 
araçları için gönderenden inceleme ücreti alınır» diyor. 
Acaba, bu hüküm, bu şekilde çalışan ve yazan kişileri 
frenlemez mi efendim? 

Örneğin, ben bir eser yazacağım, Milî Eğitim 
Bakanlığına göndereceğim ve bunun inceleme ücretini 
kendim vereceğim. Ya bu eser Millî Eğitim Bakan
lığında beğenilrnezjse, o zaman benim param boşa 
gidecek. Binaenaleyh, ben bu işi yapmam. Bu hüküm 
böyle kişileri teşvik etmez, bilakis frenler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Efendim arz edeyim. 

Halen Millî Eğitim Bakanlığında tetkik edilmek 
üzere gönderilen kitaplar bir oda dolusu kadar öldü. 
Bu işin içinden hiç kimse çıkamıyor. Bunlarım içerisin

de çok ihtisası gerektiren kitaplar da var. Millî Eğitim 
Bakanlığında bunları inceleyecek, tetkik edecek kişiler 
de yok. Bunun için bunları tetkik edilmek üzere üniver
sitelere gönderiyoruz. Üniversiteler de, bir inceleme 
ücreti olmadığı için bakmıyorlar. Dışarıdan uzman 
eğitimciler getirmek istiyoruz, onlar da gelmiyor. Bizim 
öğretmenlerimiz var, onları getirelim diyoruz; öğ
retmenlerin ide okullarda dersleri var, ücret olmadığı 
için mesai dışı cumartesi, pazar günleri çalışmıyor. 

Birincisi, böyle bir ücret alınmadığından, bir defa 
herkes Millî Eğitimin masuniyetinden ve vereceği ibare
den yararlanmak için her kitabı gönderiyor, hiçbir 
hesaba bakmaksızın gönderiyor. 

İkincisi, bu hüküm iyi uzman bulup tetkik ettir
mek: için gerekli. Böylece, biraz da tahdit olur. Her 
şeyin de Millî Eğitim Bakanlığının üstünden geçmemesi 
gerekir. Türkiye'de kitap yayımı serbesttir, Anayasanın 
hükmüne göre yayınlanabilir diye düşünüyoruz. 

Tensiplerinize arz ediyoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bun
dan kastım şu; Maksat kişileri biraz da teşvik etmektir, 
Millî Eğitimin esası budur. Acaba, bu kişilere bu 
inceleme ücretinin bir kısmını ödetsek nasıi olur? 
«Ücretlerle ilgili esaslar tayin ve tespit edilecek» diyor
sunuz, bunlardan ücretin tamamının yerine bir kısmı 
alınıp, bu kişiler teşvik edilsin. Belki bir iki oda do
lusu kitap olabilir; ama bu bir yerde bu kişileri frenler 
kanaatindeyim. Bu ısefer hiç kimse kitap göndermeye
cek. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Komutanım, çok kitap geliyor. Herkes Millî 
Eğitim Bakanlığında kayıt olmak için öyle çırpını
yor ki, biz buna böyle bir ücret koymazsak çok daha 
fazla kitabı dahi gönderir. Çünkü 8 , 5 - 9 milyon 
öğrenci var. Bunlara kitap dağıtabilmek, onlar için 
büyük bir avantaj. Bütün iş, «Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından uygun görüldü» densin. 

BAŞKAN — Bu kitap tetkikini sayfa üzerinden mi 
yapıyorlar? Ne kadara mal olur? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Efendim, telif hakları var, sık sık değişiyor. Onun 
üzerindeki bazı maddelerde kayıtlar var. Alınacak 
para pek fazla da bir para değil. Miktarı bir heyet 
tespit edecek. Ben öyle sanıyorum ki, bu parayı 
vermeye çoktan razılar. Maksat, kitabı tavsiye edebil
miş olmak, Millî Eğitim Bakanlığının tasvibinden 
geçirebilmeL 

BAŞKAN — Yani kendine güvenmeyen kimseler 
böyle teşebbüste bulunmasın. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
öyle kitaplar gönderiliyor ki, efendim, kitap yerine 
geçecek 'kitaplar değil; çok kaim, ama içinde hiçbir 
şey yok. • 

BAŞKAN — Kitabı bastıktan sonra mı tetkike 
gönderiyor? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Kitabı basıyor, iki üç nüsha bize gönderiyor, o tetkik 
ediliyor. 

BAŞKAN — Peki, kitabı bastıktan sonra iş bit
miştir, ama isteyen talebe gider belki dışarıdan satın 
alır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Numune kopya
sı var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Numune kopyası olarak üç kopya bize gönderiyor. 
Bir de efendim, kendisi dışarıda kitabını satışa arz 
ediyor, kitabı satılmıyor; Millî Eğitim Bakanlığı tav
siye etsin diye bize gönderiyor. Mesela dün, Türk 
Eğitim Derneği (TED) bize kitaplar getirdi, bunların 
tetkik edi'imesiirii istiyorlar. Kendileri bunları satama-
mışlar, «Zarar ediyoruz, acaba bu kitapları Millî Eği
tim Bakanlığı tavsiye ©demez mi?» diyorlar ve bunu 
da açıkça söylüyorlar. Bu gibi hadiseler de çok olu
yor. Biraz tahdide herhalde gerek var efendim veya 
hiç olmazsa tetkik ettireceğimiz insanlara para ver
meyi Devlet yüklenmesin de onların vereceğini biz 
tetkik edenlere verelim diye böyle bir hüküm koy
duk, 

BAŞKAN — Evet, bir taraftan, teşvik bakımından 
doğrudur, öteki türlü de, herkes gönderiyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Tabiî, 
Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde öyle bir komisyon 
yahut öyle bir merci olmalıdır ki, incelenecek kitap 
geldiği zaman şöyle bir bakar, kontrol ederler. Çünkü 
incellettirilecek kitaplar var, inedettiriılmeyecek kitap
lar var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Komutanim, bazen gazetelerde de görüyoruz, 
diyorlar ki; Millî Eğitim bunu nasıl kabul etti?» Hepsi
ni tetkik etmez de, satırlarına bakmaz da, bir şey 
gözünden kaçarsa, «işte bu sağdır, soldur» diyorlar. 
Onun için tek tek tetkik ediyorlar, yanına yazıyorlar, 
komisyonlara giriyor. Bir kitabın tetkiki çok uzun 
sürüyor, bu yorumlardan sakınıldığı için. O bakımdan 
böyle bir tahdide ihtiyaç var diye düşünüyoruz efen-
'dim. 

BAŞKAN — Tabiî o sosyal bilgiler derslerinde 
öyle de, fen bölümü derslerinde olmaz. Yani, mate
matik, matematiktir. Onun tetkiki de bir hayli zordur, 
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bütün problemlerin halline vesairesine bakacak; o da 
zor iş. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım zor ölüyor. Mesela üniversite
lere gönderiyoruz, tetkiki üniversiteler çapında, büt
çesinde olanlar çok zor. Rektörlerle temas ediliyor, 
«Böyle bir kişi var mı, şunu acaba size gönderebilir 
miyiz» diyoruz, onlar da «gönderin» diyorlar. Mesela, 
bir kitabı üniversiteye göndereli dört ay oldu, mütema
diyen soruyoruz, tetkik ©demiyorlar, profesörüne 
tetkik ettiremiyorlar; Yani çok sıkıntılı oluyor. 

BAŞKAN — Yani ücretli olursa yaparlar diyor
sunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Ücretli olursa hem parayı o alacağı için yapar, hem 
de gönderen biraz tahıditli gönderir diye düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Peki. 
15 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 neı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III. - Okul açma yetkisi 
Madde 58. — (Türkiye'de ilkokul, ortaokul, lise 

veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni ol
maksızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı! veya diğer bir bakanlık 
tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler 
dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî 
Eğitim Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Sa
vunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 

Diğer bakanlıklara bağlı llise ve dengi okulların 
program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eği
tim Bakanlığınca onanır. 

Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim 
Bakanlığımın gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim 
ve denetim somunda uygun eğitim ortamı ve niteliği 
taşımayan kurumlarım denkliği usulüne uygun şekilde 
Millî Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar 
Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki ek 1 inci 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununda geçen «Temel eği
tim» terimi «ilköğretim» olarak değiştirilmiştir. 

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

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

18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki geçici 2 nci 
madde eklenmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Ortaokullar, planlı bir 
şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıl
dıktan sonra kanunla, ayrıca belirleninceye kadar, 
ilköğretimin sadece ilkokul bölümü zorunludur. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 23 nci madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. — 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/465; M. G. Kon
seyi : r/509) (D. Meclisi S. Sayısı : 302; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 603) (1) 

(1) 603 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına geçi
yoruz. Üçüncü sırada, 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Milî Güvenlik Kon
seyi ihtisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 603 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerindeler. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
(Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Tasarının' tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı özel öğretim Kurumları 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununun 1 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uy
ruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya 
özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler 
tarafından açılan; okul öncesi eğitim, ilköğretim, 
ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile 
öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, biçki - dikiş 
yurtları ve benzeri kurumların kurum açma, öğretime 
başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi 
ile, yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim 
kurumlarının; eğitim, öğretim yönetim, denetim ve 
gözetimi konularındaki hükümleri kapsar. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel 

Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Özel öğretim kurumu açmak için 
Millî Eğitim Bakanlığından «Kurum açma izni» alınır. 
Yeni açılacak özel öğretim kurumlarının; Türk Miliî 
Eğitiminin ve kalkınma planlarının' hedef ve ilkelerine 
uygun olup olmadığı, branşı, eğitim - öğretim seviyesi 
ve açılacakları bölgeler, Millî Eğitim Bakanlığınca 
kararlaştırılır ve buna göre kurum açma izni verilir. 
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Kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel okul
ları ile özel meslek teknik okullarına öncelik tanınır. 

Özel meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelik
li yörelerde açılacak özel okullar öğretime başladık
ları tarihten itibaren beş yıl süreyle gelir vergisi ve 
kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Diğer bölge
lerde açılacak özel okullar ise bu muafiyetten bir yıl 
süreyle yararlanırlar. Ayrıca, eğitimle ilgili olarak bu 
Kanuna göre yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve 
programlarındaki, uygun görülen teşvik araçlarından 
yararlandırılır. Kurum açma izni için gerekli diğer 
şartlar tüzükte belirtilir. 

Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmî benzeri 
bulunmayan okullar, resmî benzeri deneme niteliğinde 
olan okullar, askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi 
yapan özel öğretim kurumlan ile emniyet teşkil itin a 
bağlı okulların aynı veya benzeri özel öğretim kurumu 
açılamaz. 

Herhangi bir öğretim düzeyindeki öğrencileri yetiş
tirmek ve her derecedeki okulların giriş sınavlarına 
adayları hazırlamak amacıyla her ne ad altında ve n-î 
şekilde olursa olsun, dershane ve benzerleri de özel 
öğretim kurumu olarak açılamaz. 

Özel öğretim kurumları, isimlerinde; resmî ve diğer 
özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve unvan
ları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel 

Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Özel öğretim kurumu açacak gerçek 
ve tüzelkişiler, açacağı özel öğretim kurumunun 
en az bir yıllık her türlü masrafını karşılayacak mik
tarda teminat göstermek zorundadır. Özel öğretim 
kurumlarının sermayeleri ile ilgili diğer şartlar tüzükle 
tespit edilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel 

Öğretim Kurumları Kanununun 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya tüzelki
şiler, kendi adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

I gerçek ve tüzelkişiler adına her ne suretle olursa olsun 
I Türkiye'de yeniden özel öğretim kurumu açamazlar. 

Ancak, yabancı çocukların eğitim ve öğretimi için, 
I ilgili ülke temsilcileriyile Türk vatandaşlarının bu 
I amaçla kuracakları vakıflar tarafından uluslararası 

nitelikte özel okul açılmasına, Bakanlar Kuru amca 
I izin verilebilir. Uluslararası özel okulun açılabileceği 

yerler, açılış şekli, işleyişi, denetimi, gözetimi ve di-
I ğer hususlar tüzükte belirtilir. 
I Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel öğ

retim kurumlarına, Türk Eğitiminin amaçlarına uy
gun olarak çalışmak üzere ve Millî Eğitim Bakanlığı 

I nın izni ile yabancılar, öğretim elemanı, ders araç ve 
gereçleri yardımında bulunabilirler. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? Yoktur. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — 8.6.1965 tarih ve 625 .sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

| Madde 6. — Yabancılar tarafından açılmış Özel 
Öğretim Kurumlarının taşınmaz mallan, kurucularının 

I veya yetkililerinin önerisi ile yalnız Millî Eğitim Ba-
I kanlığına devredilebilir. Devredilen bu kurumların 
I yönetim, eğitim ve öğretim özellikleri dikkate alınarak 
I korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur. 

Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar ta-
I rafından mülk edinilemezler. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ

retim Kurumları Kanununun 8 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Özel Öğretim Kurumu açma izni 
belgesinin verilebilmesi için; kurumun bina veya bina
larının tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma hak
kına sahip olduğu, kullanılış amaçlarına her bakımdan 
uygun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı 
esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabile
ceği Millî Eğitim, İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluşlarınca 
tespit olunur. 

I Özel Öğretim Kurumlarının dershanelerinin öğrenci 
sayısı, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadan artırı-

I lamaz. 
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Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşk«l 
eden hususlardan herhangi birinde değişiklik yapıl
ması, Millî Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ

retim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Kurumlara ait yapı ya da yapılar 
içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede 
veya nitelikte okul bulunamaz. 

Eğitim - öğretim ve yönetim bakımından sakınca 
görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi halin
de, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı 
derecelerde okullar bir arada bulunabilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Öze} Öğ

retim Kurumları Kanununun 10 uncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Bir özel öğretim kurumunda öğreti
me başlayabilmek için «öğretime başlama izni» alınır. 
Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı ba
şından üç ay önce Millî Eğitim Bakanlığına başvuru
lur. Öğretime başlama izni alınmadıkça kuruma öğrenci 
kaydı yapılamaz. 

Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kuru
cuya Millî Eğitim Bakanlığınca verilmesi, aşağıdaki 
şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 

a) Bu Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, labö-
ratuvarların, kitaplığın ve beden eğitimi imkânlarının 
amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş 
raporuna bağlanması, 

b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin 
sayı ve •nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu 
kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre belge
lendirilmesi, 

c) Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programı
nın Bakanlıkça incelenip onanmış olması. 

İlköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim 
yılının 15 inci gününden sonra verilen öğretime başlama 
izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. 

Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların 
kayıt - kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabilir. 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 8.'6.1965 tarih ve 625 sayılı özel 

Öğretim Kurumları Kanununun 11 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — tleri sınıfların öğretimini kademeli 
olarak başlatacak kurucunun 10 uncu maddede ara
nan şartları, açılacak her sını'f için, öğretim yılı ba
şından en az üç ay önce yerine getirmesi gerekir. 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel 

öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — öğretime başlama izni verilmekle 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarının denkliği de ta
nınmış olur. Bu okullar öğretime başlandığı yıl için
de genel teftişe tabi tutulurlar. 

Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakı
mından özel yönetmeliğine göre veya gerek görüle
cek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışma
ları ve durumu yeterli görülmeyen okullar önce uya
rılır. Yöneticileri hakkında gerekirse, 45 inci madde 
hükümleri uygulanır. Daha sonra yapılan teftişte du
rumunu düzeltmediği anlaşılan okulların denkliği, 
öğretim yılı sonunda kaldırılır. Ertesi yıl yapılacak 
teftişte de çalışmalarının yeterli olmadığı tespit olu
nan okullar, öğretim yılı sonunda kapatılır. Bu du
rumda, o yılki sınavlar Bakanlıkça özel olarak yap
tırılır. 

'BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel 

öğretim Kurumları Kanununun 14 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddeye üçüncü bir fıkra eklenmiştir. 

öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki 
yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başla
dıktan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından 
başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anla
şılırsa öğretime başlama izni geri alınır. 
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Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni al
mayan kurum kapatılır. 

BAŞKAN — «Öğretime başlama izni almış olan 
bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya 
öğretime başladıktan sonra ara verirse veya iznin 
almış amacından başka amaçla kullanıldığı teftiş ra
porlarıyla anlaşılırsa öğretime başlama izni geri alı
nır. Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni al
mayan kurum kapatılır» deniliyor. 

'Bu eklenen üçüncü fıkrayı anlayamadım, ne de
mek 'bu? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
önce kurum açmak için bir kurum açma vergisi, 
müteakiben de öğretime başlama izni alınıyor. Bu 
öğretime başlama izniyle ilgili. Yapılan teftişte bun
lar amacına uygun faaliyet göstermiyorsa veya öğ
retime başlamamışsa bunların öğretime başlama izni 
geri alınıyor, yani iptal ediliyor. Kurum açma izni 
halen yürürlükte. Bir yıl içerisinde tekrar durumu
nu düzeltip öğretime başlamazsa veya faaliyetini 
sürdürmezse bu da iptal ediliyor, dolayısıyla tama
men kapatılmış oluyor. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
11 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel 

öğretim Kurumları Kanununun 16 ncı maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir özel okulun kurucusu; Bakanlığa, yönetici, öğ
retmen ve öğrencilere, en az altı ay önce yazılı ola
rak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun 
bulunduğu takdirde, öğretim yılı sonunda okulunu 
kapatabilir. Ancak kapatma gerekçesinin Bakanlıkça 
uygun görülmemesi halinde, bu gibi okullar devlet-
leştirilebilir. 

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel 

Öğretim Kurumları Kanununun 21 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 21. — özel öğretim Kurumlarında yöne
tim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, asıl görevi bu 

kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim eleman
ları ile yürütülmesi esastır. Gerektiğinde, uzman ve 
usta öğreticiler, geçici süreli olarak bu kurumlarda 
çalıştırılabilir. 

Bir özel okulun öğretmen kadrosunun, kuruluş 
sırasında üçte birinin, kuruluşundan beş yıl sonra da 
en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan 
öğretmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler asıl 
görevli aylık ücretli olarak görevlendirilir, başka ku
rumlarda görev alamazlar. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının 
yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az 
dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için 
gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bu
lunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve 
eğitim-öğretim hizmetlerinde ise, Millî Eğitim Ba
kanlığınca tespit edilecek nitelik ve şartları taşıyan
lar görevlendirilir. 

Bu kurumlarda stajyer öğretmene öğretim görevi 
verilemez. İhtiyaç halinde yabancı dilde okutulan 
derslerin öğretmenliğine önerilenlerde bu şart aran
mayabilir. 

Kurumların özellikleri göz önünde tutularak, yö
netici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar 
yönetmelikte belirtilir. 

İhtiyaç halinde, asıl görevi resmî öğretim kurum
larında olan öğretim elemanlarına, aylığı karşılığında 
okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksatma
mak ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları ders 
saatlerinin yarısını geçmemek üzere, ilgili Bakanlık
ların izni ile özel okullarda ücretle ders verilebilir. 
Diğer devlet memurları öğretmenlik yapma niteliğini 
taşısalar da özel öğretim kurumlarında görevlendiri
lemezler. 

Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine, 
özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında gö
rev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hak
kında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar hak
kında da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — İkinci fıkranın son cümlesinde de 
«Yöneticiler asıl görevli aylık ücretli olarak görev
lendirilir» deniliyor. Yani, ya asıl görevli veya aylık 
ücretli olarak mı kastediyorsunuz 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sorun, oradan başka görev alamayacak, oradaki 
asıl görevli oluyor. 

'BAŞKAN — «Yöneticiler asıl görevli.» 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— «Ve aylık ücretli olarak». Asıl görevli, yani ora-
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daki asıl görevli oluyor. «Yöneticiler asıl görevli ve » 
aylık ücretli olarak görevlendirilir» demek daha doğ- I 
ru ve açık olur. Yani o görevden başka görev yapa
maz, asıl görevi odur. Başka bir görev yapamaz an
lamını taşıması lazımdır Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Asıl görevli ve aylık ücretli» ola- I 
cak değil mi? j 

MİLLÎ EĞtTİ'M BAKANI HASAN SAĞLAM 
— «Ve aylık ücretli olarak görevlendirilir» denilince 
oradan aylık alacak, ücretinin hepsini oradan ala
cak, asıl görevi de orada olacak, başka görev alma- I 
yacak. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
«Ve» ibaresi konursa oluyor herhalde Sayın Cum
hurbaşkanım. I 

BAŞKAN — «Ve» ibaresi olursa belki olur. 
MÎLLÎ EÖtTtM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— «Yöneticiler asıl görevli ve aylık üere'tli olarak gö
revlendirilir» şeklinde oluyor ve başka kurumlarda 
görev alamazlar. I 

'BAŞKAN — Evet, «ve» ibaresi konulursa olur. 
Peki, «asıl görevli» tabirinden kastınız nedir, yani I 

böyle bir tabir şimdiye kadar geçmedi ki, değil mi? I 
ORAM'ÎRAL NEJAT TÜMER — Geçici görev

li değil anlamında Sayın Cumhurbaşkanım. I 
BAŞKAN — Evet, geçici görevli değil anlamın- I 

da kullanılıyor. I 
MİLLÎ EĞtTİ'M BAKANI HASAN SAĞLAM 

— «Bazıları «üçte bir» diye de yukarıda bir tabir I 
geçiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Yani yönetici böyle I 
bir görev almayacak, bütün gün orada görev yapa- I 
cak, asıl görevi bu olacak. I 

BAŞKAN — Aslî görevli olacak değil mi? I 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Evet, aslî görevi olduğu için «asıl görevli» tabiri I 
kullanıldı. I 

BAŞKAN — Ama asıl değildir, aslî görevlidir I 
orada. I 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Ben de öyle düşünüyorum «aslî» tabiri daha iyi I 
olur. I 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Yani dai
mi görevlidir. I 

BAŞKAN — Tabiî, daimi görevlidir, aslî görev- I 
lidir. I 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, «aslî» olacak. Ben de onun için kelimeyi I 
cümlede öyle kullanıyorum. I 

BAŞKAN — «Asıl» değil de «aslî görevli» ola- I 
cak değil mi?? | 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— «Aslî görevli» olacak Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — O zaman olur, yani «geçici görevli» 
değil, «aslî görevli» olacak değil mi? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Dai
mi görevlidir. 

BAŞKAN — Evet, daimi görevlidir. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — En 

iyisi «daimi görevli» demek lazım. Çünkü değişmez 
manasına gelir «daimi görevli» dersek. 

BAŞKAN — «Aslî» diyoruz, hep öyle kullanı
yoruz. Onun için «aslî görevli ve aylık ücretli» de
mek daha doğru olacaktır. Bu kısmı bu şekilde de
ğiştirelim. 

TPĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko-
misyonu Başkanı) — Yalnız Sayın Cumhurbaşkanım, 
kanunun başka yerlerinde «asıl» diye geçiyor. Me
sela hemen yukarıda da «asıl» olarak geçmektedir. 
Bu bakımdan şimdi hepsini düzeltmemiz lazımdır. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok. Başka yerde 
de öyle geçiyorsa «asıl» olarak kalsın. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Biraz evvel buyurduğunuz gibi 
«asıl» olarak kaleme alınmış bu kanunda. 

BAŞKAN — «Geçici görevli - aslî görevli» veya 
«muvakkat görevli - daimi görevli» olarak geçiyor 
kanun dilinde. Burada «asıl» olarak kalsın, fakat, 
«ve» ibaresi konsun. 

Bu kısmı bir kere daha okutuyorum : 
«Yöneticiler asıl görevli ve aylık ücretli olarak 

görevlendirilir, başka kurumlarda görev alamazlar.» 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel 

Öğretim Kurumları Kanununun 23 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değşitirilmiştir. 

Madde 23. — Özel öğretim kurumlarının müdür
leri, kurucuları tarafından diğer yönetici ve öğret
menleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve 
istihdamları, Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunu
lur. Bakanlığın iznine sunulmadan önce, müdür ile 
diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatılamazlar. 

Gerekli şartları taşıyan yönetici ve öğretmenler 
için Bakanlıkça çalışma izni düzenlenir. Çalışma iz
ninin iptali yine Bakanlıkça yapılır. 

İzin talebinin reddi halinde tebliğ tarihinden iti
baren adaylara vazife gördürülemez. 
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(BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel İ 

öğretim Kurumları Kanununun 24 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

Madde 24. — Türkçeden başka dille öğretim ya
pan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel j 
okulların müdürleri, Türkçe veya Türkçe Kültür 
dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğ- I 
retim dilini bilenlerden birini, Türk Müdür Başyar
dımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Millî I 
Eğitim Bakanlığına önerir. I 

Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmeni bu
lunamaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan 
eğitimi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti j 
uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir. 

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yap- I 
mayan okulların Türk Müdür Başyardımcılarını, yu
karıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından Millî 
Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır. I 

'BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak I 
isteyen?.. Yoktur. I 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 16. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel 

Öğretim Kurumları Kanununun 26 ncı maddesi aşa- I 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

Madde 26. — özel okullarda yönetim, eğitim- I 
öğretim aynı derecedeki Devlet Okulları ile erişil- I 
mek istenen seviyeye uygun olarak düzenlenir, özel I 
öğretim kurumlarının, yönetmelikleri ve müfredat I 
programları Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. Bu I 
yönetmelik ve müfredat programlarında, gerekli hal- I 
lerde Millî Eğitim Bakanlığınca değişiklik yapılabi- I 
lir. I 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak I 
isteyen? Yoktur. I 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 17. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı I 

Özel öğretim Kurumları Kanununun 30 uncu mad- I 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

Madde 30. — özel öğretim kurumları, ilan ve rek- I 
lamlarının birer örneğini yayımından en az onbeş J 

gün önce ilgili Valiliğe vermek zorundadır. Kurumlar, 
ilan ve reklamlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulu
namazlar. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
i 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 

Özel öğretim Kurumları Kanununun 31 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — Özel Öğretim Kurumlarının ücret
leri, kurumların ders kesiminden beş ay önce yapa
cakları, öneriler üzerine, 11 Ücret Tespit Komisyonla
rının kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile tes
pit olunur. 

Bu miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, gelecek 
öğretim yılı için, öğrencilerden alacakları ücreti en 
geç Mayıs ayı sonuna kadar ilan ederler. Ücretlerin 
kaç taksitte alınacağı ve tahsili ile ilgili diğer usul ve 
esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Ücretler, öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcut 
olduğu takdirde, Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile 
artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

11 ücret tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma 
ve ücret tespit yöntemleri tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 

özel öğretim Kurumları Kanununun 32 nci maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son 
fıkrası madde metninden çıkartılmıştır. 

«özel öğretim kurumlarında grev yapılamaz, bu 
kurumlarda çalışan öğretmenler, sendika kuramazlar 
ve sendikalara üye olamazlar, özel öğretim kurum
larında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile 
kurumların kurucuları veya kurucular temsilcisi ara
sında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla 
yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin türü, 
süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına 
verilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, 
sözleşmenin uzatılması, fesih şartları belirtilir. Millî 
Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek geçici mazeret
leri nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda bulunan öğ-
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retmenlerin yerine alınacak olan öğretmenlerle, bir 
yıldan daha az bir süre için de sözleşme yapılabilir.» 

BAŞKAN — Bunlar sendikaya üye olamayacağı
na göre, ücretlerinin artırılması Yüksek Hakem Ku
ruluna mı bırakılıyor? 

KURMAY ALBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bunların ücretlerini tespit ederken, bir resmî okuldaki 
aynı dereceye yakın öğretmenlerle en az aynı ücreti 
alacak düzeyde düzenledik tüzüğü. 

BAŞKAN — Yani en az onun kadar alacak, on
dan az olamayacak, değil mi? 

KURMAY ALBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Ondan az olamayacağına 
ilişkin hükümler var efendim. 

BAŞKAN — Sözleşmeyle bunu tespit edecek, de
ğil mi? 

KURMAY ALBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sözleşmede bu belirlene
cek, ama en az resmî okullarda görev yapan öğretmen
lerin aldığı ücret kadar olacak. 

BAŞKAN — Evet, 19 uncu madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen? 

Buyurun. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ma
lumları, bu maddeye grev yapılamayacağına, bu öğ
retmenlerin sendika kuramayacaklarına ve sendikaya 
üye olamayacaklarına ilişkin ilaveler yapılmıştır. As
lında başka bir kanunumuzda da bunlar belirlenmiş 
durumdadır; ancak Özel öğretim Kurumları Kanu
nunda da bu ilke, ayrıca net olarak belirlensin diye 
ilave edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, 19 uncu madde üzerinde başka 

söz isteyen? Yoktur. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 

özel öğretim Kurumları Kanununun 33 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Özel okullarda yöneticilik ve eği
tim, öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre 
(emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık 
ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler tutarın
dan az ücret verilemez. Ayrıca, ek ders ücreti olarak 
da resmî okullar için öngörülen miktarın altında öde
me yapılamaz. 
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Diğer özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve 
öğretmenlik yapanların ücretlerinin hesaplanmasında, 
bu öğretmenler ortaöğretim okulları öğretmeni gibi 
işlem görürler. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 

özel Öğretim Kurumları Kanununun 43 üncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Özel okulların teftiş ve denetimleri, okulların özel
lik ve seviyeleri ile 8 inci maddeye göre belirlenen 
şartları koruyup korumadığı da dikkate alınarak ya
pılır. -

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 
özel öğretim Kurumlan Kanununun 47 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 47. — özel öğretim kurumlarının yönetici 
ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk 
ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri 
Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususî İdarelerden 
Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına 
Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve bu öğretmen
ler için Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım San
dığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin Alacaklarına 
Dair Kanunda yazılı olan ve bu kurum öğretmenleri
nin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak is. 
teyen var mı? 

Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, mad
denin yazılışında küçük bir hata var, onu arz etmek 
istiyorum. 

Maddede geçen «4357 sayılı Hususî İdarelerden 
Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına 
Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına.» kelimelerinden 
sonra gelen «bu öğretmenler için» kelimelerinin baş 
harflerinin büyük harf ile yazılması gerekir; buradaki 
harf hatalarının düzeltilmesi lazım. 
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BAŞKAN — Evet, kanun başlığı olduğu için bu 
şekilde düzeltelim. 

22 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 

özel öğretim Kurumlan Kanununun 48 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 48. — 47 nci maddede yazılı ödül ve ceza
lar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Ka
nuna dayalı yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve 
mercilerce verilir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 

özel öğretim Kurumları Kanununun 49 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 49. — özel öğretim kurumlarının yönetici 
ve öğretmenleri suç işlemeleri halinde veya görevle
rinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dola
yı 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve 
ceza kovuşturması bakımından memur sayılır. 

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

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 2 6 . 10 . 1971 tarih ve 1495 sa

yılı 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa ek 
iki madde eklenmesi hakkındaki Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde anlaşılmadı, «sayılı» kelime
leri neden öyle, iki kere geçiyor? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
«625 sayılı özel öğretim Kurumlan Kanununa ek 
tki Madde Eklenmesi Hakkındaki 26 . 10 . 1971 
tarih ve 1495 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır» 
şeklinde olması gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Kanunun isminin böyle olması la
zım, öyle deŞil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile okutuyorum : 
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Ek 

tki Madde Eklenmesi Hakkındaki 26 . 10 . 1971 ta
rih ve 1495 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 25 inci maddenin son okunan şekli 
üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Danışma Meclisinin kabul ettiği metin de zaten 
bu şekildeymiş. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tarih 
ve sayı yine başlangıçta yer alıyor. 

BAŞKAN — O zaman anlaşılmıyor. Danışma 
Meclisinde de «625 sayılı Özel öğretim Kurumları 
Kanununa tki Madde Eklenmesi Hakkındaki 
26 . 10 . 1971 Tarih ve 1495 sayılı Kanun ile Azın
lık Okullarında...» şeklinde yazılmış; bunu kaldırma
dık. Metin bu şekilde ve doğru olarak yazılmış. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Aslında, burada «sayılı» kelimesinden sonra (;) işa
reti olsa aynı anlamı verebilir. 

BAŞKAN — Son okunan şekil daha iyi. 
25 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 625 sayılı özel öğretim Kurum

ları Kanununa aşağıdaki ek 1 inci madde eklen
miştir. 

EK MADDE 1. — Bu Kanunda hüküm bulun
mayan konularda resmî öğretim kurumları için geçer
li olan kanunlar uygulanır. 

BAŞKAN — Bütün maddeleri tarihli olarak yaz
dık; bu maddeye de « 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 
özel öğretim Kurumları Kanunu» demek gerekir. 

26 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte mevcut olan bütün özel dershaneler en 
geç 1 Ağustos 1984 tarihinde kapatılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, Millî Eğitim Bakanlığının 
görev ve hizmetlerini çok kolaylaştırıcı üç önemli ka
nunu kabul buyurdunuz, şükranlarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4, — Findik Üretiminin Planlanması ve Dikim 
Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Rapo-
poru. (D. Meclisi : 2148; M. G. Konseyi : 2/115) 
(D. Meclisi 5. Sayısı : 290; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 581) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre dokuzuncu sı
rada bulunan (Fındık Üretiminin Planlanması ve Di-

. kim Alanlarının Belirlenmesi Hakkındaki Kanun Tek
lifinin Gündemin dördüncü sırasına alınması konu
sunda, Sayın Bakanın bugün Ankara'dan ayrılmak 
zorunda olması dolayısıyla, Komisyon bir teklifte bu
lundu. 

iBu teklifi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alan
larının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 581 sı
ra Sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il
gililer yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

(1) 581 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak iste
yen var mı? 

Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yük
sek malumları olduğu üzere, fındık, ülkemizin ihra
catına yönelik önemli bir tarım ürünüdür; ancak, 
fındık üreten ve ihraç eden diğer ülkeler içe
risinde üretim ve ihracat miktarı itibariyle de bizim 
üretimimiz % 60-70 gibi önemli bir pay almakta ve 
birinci sırada, gelmektedir. Ancak, bütün bu avantaj
lara rağmen iç tüketim ve ihraç edilen miktar ile üre
tilen miktar arasında bir denge ve istikrar sağlana
madığından, elde kalan fındığın değerlendirilmesinde 
güçlük çekilmekte ve zaman zaman da telef olmak
tadır. 

Bütün bunlara rağmen, giderek, düz veyahut az 
meyilli arazide ülke ekonomisi yönünden daha uy
gun tarım ürünlerinin üretilmesi mümkün iken, bu 
yerlerde fındık bahçeleri ve fındık üretimi giderek 
yaygınlaşmaktadır. 

(Fındık üretimine en uygun alanları belirlemek 
ve fındık tarımını bu alanlarda sınıflandırmak, dün
ya piyasaları talebindeki gelişmelere göre üretim alan
larını gerektiğinde genişletmek; böylelikle üretimde 
istikrar ve planlı bir üretim artışı temin etmek ama
cıyla bu teklif bir kısım Danışma Meclisi üyeleri ta
rafından Danışma Meclisine verilmiş ve görüşüle
rek Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine gel
miş, yapılan çalışmalarda genel esprisi değiştirilme
mek kaydıyla, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlarla da 
görüşülerek ve mutabakatla bir düzen verilerek yük
sek onaya sunulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde ıbaşka söz isteyen 

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

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

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; fındık üreti

minin en uygun alanlarda yapılmasını ve üretimin 
talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesini düzenle
mektir. 

BAŞKAN — İBu çay gibi oluyor şimdi, çay ve 
tütün müsaadeye tabidir, şimdi fındığı da buna ila
ve etmiş oluyoruz. 
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1 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Fındık üretimi yapılacak alanlar 
MADDE '2. — Fındık üretimi yapılacak alanlar; 

kalite özellikleri ile arazi kullanma kabiliyet sınıfla
rı dikkate alınarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca be
lirtilecek alanlarla sınırlandırılır. Bu alanların tespi
tinde, ülke ekonomisi bakımından daha yararlı başka 
tarım ürünlerinin üretilemeyeoeği hususu da göz 
önünde bulundurulur, 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
her beş yılda bir veya Ticaret Bakanlığınca lüzum 
görüldüğünde, talepteki gelişmelere göre tahmin edi
len üretim hedeflerine ulaşabilmek için fındık üreti
mine izin verilecek yeni alanlar, Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca 
müştereken kalite özellikleri ve arazi /kullanma kabi
liyet sınıflarına göre tespit ve Bakanlar Kurulu kara
rıyla ilan olunur. 

iBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Mevcut fındık bahçelerinin beyan ve kontrolü 
MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihte mevcut olan fındık bahçelerinin sahipleri veya 
işleticileri; 6 nci maddede belirtilen yönetmeliğin yü
rürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, bu yö
netmelikte belirtilecek esaslara göre beyanname ve
rerek bahçelerini bildirmekle yükümlüdürler. 

!Bu beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Ba
kanlığınca, beyanname verme süresinin sona erme
sinden itibaren en geç iki yıl içinde gerekli incele
meler ve kontrollar yapılarak fındık bahçelerinin yer
leri ve yüzölçümleri tespit edilir ve sahiplerine Fındık 
Üretici Belgesi verilir. IBu hüküm, Tarım ve Orman 
Bakanlığınca yapılan inceleme ve kontrollar sırasın
da beyan edilmediği, ancak bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte mevcut olduğu tespit edilen fındık 
bahçeleri hakkında da ceza hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Mevcutlara dokunulmuyor, bir se
ne içerisinde beyanda bulunacak olanlara belge ve
rilecek, uygun yerde veya değil, buna bakılmadan 
mevcutlara verilecek. 

Kontrollar esnasında beyanname vermemiş olan
lar meydana çıkarsa onlara da verilecek, ama cezası 
alınacak. Bu beyanname vermeme cezası ne kadar 
olacak? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Dekar başına 10 bin lira. 

BAŞKAN — Bundan sonra ekilecek yerler için 
de daima belge verilecek. 

3 üncü madde üzerinde söz isteyen var mu? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum': 
Yasaklamalar 
MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesin

den sonra izin alınmadan yeni 'fındık bahçesi kuru
lamaz, belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bah
çeleri yenilenemez. 

İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fın
dık bahçeleri ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
sahiplerince, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren al
tı ay içinde sökülür. Sahipleri tarafından süresi için
de sökülmeyen fındık bahçeleri Tarım ve Orman Ba
kanlığınca söktürülür ve yapılan masraflar IÖ183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun Hükümlerine göre kendilerinden tahsil olu
nur. 

BAŞKAN — Eski fındık bahçesini yenilemek 
için de muhakkak izin alacak, buradan anlaşılan o. 
Eskisine izin verilmiş, yenisini dikiyorsa niye izin ve
riyoruz? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, üre
tim farkı var, çok yaşlı fındık bahçesi çok az fındık 
veriyor, bu bahçe yenilenirse daha çok fındık vere
cek. 

BAŞKAN — Hemen diker dikmez ürün alınmaz 
ki, 5 sene ürün alamayacak. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunu 
bakanlık düzenleyecek, ihtiyaç var ise bu izni vere
cek. 

BAŞKAN — Danışma 'Meclisinden gelen teklif
te de böyle mi idi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Danışma Meclisinden gelen 
teklif biraz daha değişik. «İzinsiz kurulan bahçeler» 
adı altında, izin alınmadan yapılacakların sökülme
sini... 
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BAŞKAN — Bu yeniliyor, her üründe böyledir, 
bağ ihtiyarlar, söküp yenisi dikilir, ama 4-5 sene ürün 
alınamaz. Bir incir bahçesi, zeytinlik ömrünü doldur
muştur, yenilenir. Bu gibi hallerde Tarım ve Orman 
Bakanlığı, hayır, sen buraya artık dikmeyeceksin di
yebilir mi; derse yenilemez ve eski halinde bırakır. 
O zaman ne olacak? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Cumhurbaşkanım, aslında bugünkü üretim 

durumu, tüketim ve ihracata nazaran çok yüksek dü
zeydedir. Bir kısım mevcutların da sökülüp başka 
sahalara, başka tarım ürünlerine y önel inmesi yapıla
madığına göre, hiç olmazsa bu ağaçlardan yaşlan
dığı .için yenilenmesi gerekenlerin belki de yenilen
mesine müsaade edilmemesi durumu da olabilir ile
ride. Durum onu gösteriyor efendim, işin mantığı 
buna dayanıyor. 
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6 acı maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 6. — Tarım ve Orman Bakanlığı Koor

dinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler ıBakanlığı ile müştereken hazırlanacak 
yönetmelik İBakanlar Kurulunca bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

Bu yönetmelikte; 
a) Yeni fındık dikim alanlarının tespit ve ilanı 

ile yeni fındık bahçesi tesisine veya yenilenmesine 
izin verilme usul ve esasları, 

b) Mevcut fındık bahçelerine ait beyanname 
verme şekil ve şartları, beyannamelerin ihtiva edece
ği bilgiler, beyanname üzerine yapılacak inceleme 
ve kontrol usul, esas ve sorumlulukları, 

e) Fındık Üretici IBelgesi verilmesine ve iptali
ne ilişkin hususlar, 

d) Teşvik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar, 

ile Kanunun uygulamasına ilişkin diğer husus
lar belirtilir. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Ceza hükümleri 
MADDE 7. — Tarım ve Orman Bakanlığından 

izin almadan yeniden fındık bahçesi kuranlar ile be
lirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçesini ye
nileyenler onbin liradan az olmamak üzere ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

3 üncü madde gereğince beyanda bulunmayanlar 
veya yanlış beyanda bulunanlar beyan edilmeyen ve
ya yanlış beyan edilen fındık bahçesinin her bir de
karı için onbin lira hesabıyla, ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Birinci fıkra «izinsiz fındık ağacı 
dikenlerden» veya «izinsiz bahçesini yenileyenden» 
alınan cezadan bahsediyor ve fındık bahçesi ne ka
dar olursa olsun 10 bin lira alınıyor değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı — «10 bin liradan az olmamak 
üzere» efendim. 

IBAŞKAN — Tabiî, evvela az olanını vcrecek 
cezasının, «Onbin liradan az olmamak üzere para ce
zası ile cezalandırılacak» deniyor. 

Peki, diktiği ağaçlar sökülecek mi? Ona ait bir 
kayıt yok. Aldı, elinde duruyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN TEKİNEL (Tarım ve Orman IBakanlı

ğı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Ba
kanımızın belirttiği hususlara ilaveten bir de, kanu
nun amacı fındık üretimini diğer ürünlerin daha az 
yetiştiği arazilerde üretmektir. Halen birinci, ikinci 
ve üçüncü sınıf arazilerde fındık üretimi var. Bunla
rı zaman içinde tasfiye etmek içindir. 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Teşvik tedbirleri 
MADDE 5. — Arazi kullanma kabiliyet sınıfla

rına göre, fındık yerine ülke ekonomisi bakımından I 
daha yararlı başka bir tarım ürünü yetiştirmesi Ta
rım ve Orman Bakanlığınca önerilen veya bu tale
bi Bakanlıkça uygun bulunan fındık bahçesi sahiple
rine; 

a) Fındık bahçesi, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte mevcut olmak ve iBakanlar Kurulunca 
belirlenen alanlar dışında bulunmak, 

b) Kanunun 3 üncü maddesine uygun olarak be
yanname vermiş olmak, 

Kaydıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığınca kredi ve teknik 
yardım sağlanır. 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanış) — Daha önce geçti Sayın Cum
hurbaşkanım, o türdekiler sökülecek. 

BAŞKAN — Nerede geçmişti o konu? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko

misyonu Başkanı) — 4 üncü maddede efendim. 
BAŞKAN — Evet, 4 üncü maddenin 2 nci fık

rasında «altı ay içinde sökülür» diyor, değil mi? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İh; sâ  

Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
Eğer sahipleri sökmez ise Tarım ve Orman Ba

kanlığı söktürecek, ayrıca 6183 sayılı Kanuna göre 
masrafını da alacak tabiî, ceza hükümleri saklı kal
mak kaydıyla.» 

BAŞKAN — «Beyanda bulunmayanlar veya yan
lış beyanda bulunanlar beyan edilmeyen veya yan
lış beyan edilen fındık bahçesinin her bir dekarı için 
onbin lira hesabıyla...» denilmiş. Bu meblağı neden 
bu kadar fazla koyduk?! 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ta
biî beyan edilmezse, o kadar fazla fındık olacak. Her 
dekardan normal olarak 40 'bin liralık fındık alınır-
mış, onbin liralık bir ceza o nedenle uygun bir ceza 
olarak tarafımızdan düşünüldü. 

BAŞKAN — Hayır, birisi izinsiz dikiyor, yeni
den tarla meydana getiriyor... 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Onlar sökülüyor Sayın Cum
hurbaşkanını. 

BAŞKAN — «Sökülüyor» anladım. Ondan 10 
bin lira alıyoruz da, Kanunu okumamış, cahil ibir ki
şi, bir kenarda kalmış, vermemiş, onun için dekarı 
başına 10 bin lira alıyoruz. 

Ben bu cezayı biraz dengesiz buldum da onun 
için soruyorum. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (îhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Tabiî öbürü de «10 bin lira» 
değil, «on'bin liradan az olmamak üzere» ceza ödeye
cek efendim, Tabiî o da bir dekar için onbin lira ise, 
belki 10 dekar için 50, 60, 100 bin lira ceza ödeye
bilecek Sayın Cumhurbaşkanını, yukarıdaki fıkraya 
göre. 

BAŞKAN — Danışma Meclisi de ikinci fıkrayı 
koymamış. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, ikinci fıkra 
hiç yoktu. Bu takdirde tabiî vatandaş belirtmeyecek 

Sayın 'Cumhurbaşkanım ve tespit yeteri kadar yapıla
mayınca da amacına ulaşmamış olacak. Tabiî tespit 
sağlıklı bir şekilde yapılabilmeli ki... 

BAŞKAN — Bakanlıkla bu konuda antent kal
dınız mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu konu için Bakanlık ne diyor 
efendim? 

ÖZKER AKAD (Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) — 
Danışma Meclisinden gelen metnin 8 inci maddesin
de var bu husus efendim. 

BAŞKAN — «Beşbin liradan oribeşbin liraya ka
dar...» 

Bizim Komisyon «dekar başına onb'n lira» ola
rak tespit etmiş. Bizim Komisyonda bu şekilde çev
rilmiş, yani Danışma Meclisinin metninde tespit edi
len cezayı daha hafif bulmuşlar; ben de onu diyo
rum. Birisi kaçak dikmiş, ötekinin de fındık bahçesi 
varmış da beyanda bulunmamış; bunun hangisi daha 
ağır suçtur? Kaçak dikeninki daha ağır suçtur. Çün
kü, bir tespit esnasında bir de baktık ki, adamın ha
kikaten fındık bahçesi var, 8-10 senedir zaten ora
dan ürün alıyor; fakat beyanda bulunmamış, bunun 
cezası mı daha ağır olmalı, yoksa hiç haber verme
den dikenin cezası mı daha ağır olmalı? * 

TİCARET BAKANI KEMAL CAlNTÜRK — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu Komisyonda böyle de
ğişmiş; fakat mantığı da şu manada değerlendirmek 
lazım: 

7 inci maddenin birinci fıkrasında «onbinden 
az olmamak» diye bir hüküm konmuş. 

2 nci madde, bu 7 nci maddenin ikinci fıkrasının 
tefsirine de yardımcı olacak niteliktedir. Çünkü, bu
rada ikinci fıkrada «yanlış beyan edilen bahçenin her 
bir dekarı için onbin lira hesabıyla ağır para cezasıy
la cezalandırılır» denince, bu hükmü vereceik olan 
mahkeme bunu da nazarı itibare alarak buna para
lel bir ceza vermiş olacaktır. Bu itibarla, buyurduğu
nuz gibi asgarî değil de, yani onbin dediği için «on
bin verir» şeklinde düşünüp, öyle verileceğini zannet
miyorum, hâkim, 2 nci maddeyi nazarı itibare alarak 
ona göre bir yargıya varacaktır. 

BAŞKAN — Hayır, hâkim o kararı dekarına gö
re vermez de, kastına göre verir. Yani, bunda bir 
kasıt var mıdır, yok mudur ona bakar, teşdid edici 
bir sebep arar. Yoksa iki dekar için az, on dekar 
olanı için çok vereyim diye düşünemez. Çünkü, 
suçsuz mu, suçlu mu ona bakar. Acaba bir kasda 
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mâkrun olarak mı bunu bildirmedi, kötü maksatla 
mı bildirmedi yoksa, iyi maksatla mı bildirmedi? 
Böyle bir kötü maksat yoksa, onbin lira (onbin liradan 
az olmamak üzere denildiği için; onbin lira) ceza ve
rir. İçinde bir kötü maksat da tespit ederlerse, ce
zayı artık yükseltirler, durumuna göre. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım ikin
ci fıkradaki ceza biraz azaltılabilir. 

Takdir tamamen Yüksek Konseyindir. Dekar ba
sma 40-50 bin liralık fındık alındığı düşünülerek ve
rilebilecek bir cezadır diye düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinden gelen metnin 
8 inci maddesinde «üçüncü madde gereğince beyan
da bulunmayanlar veya yanlış .beyanda bulunanlar 
hakkında beşbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar.» denilmiş. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Efendim biz dekar başına 
olursa biraz daha hakkaniyetli hareket etmiş olacağı
mızı düşünerek «dekar başına»yı ilave ettik, ancak 
Danışma Meclisinin metni de aynen... 

BAŞKAN — Şimdi benim var 10 dekar arazim, 
senin var iki dekar arazin; sen de bildirmedin, ben 
de bildirmedim. Bildirmemek suç bir kere; bildirsey-
dim bunun hiçbir cezası yoktu; ama dış ülkedeydim, 
hastaydım veya hiç kimsem yoktu, haberim olmadı, 
bir sene içerisinde bildiremedim. 

Ben, şimdi niye 10 dekar olduğu için yüzbin li
ra vereceğim de, sen iki dekar olduğu için yirmibin 
lira ceza vereceksin? Bu bildirmemek suçu ve arazi 
ile bir ilişkisi yok ki, bildirseydim diktiklerim sökü
lecek miydi? Sökülmeyecekti. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
üretim planlaması açısından, zor duruma düşecek
tik. 

BAŞKAN — Hayır, eğer olsaydı, bildirilenler 
arasından bazıları sökülür, yeniden başka ürünlere 
tahsis edilir diye bir madde olsaydı dediğiniz doğru. 
Halbuki, ben de, sen de bildirseydik, bunun bir ceza
sı yoktu ve tarlam sökülmeyecekti. Bu bildirilmeme 
suçu, bunun dekarla bir alakası yok. 

Buyurun Sayın Torumtay. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Bir 
şey daha var Sayın Cumhurbaşkanım; bildirmeyenle, 
yanlış bildiren arasında fark var esasında. Çünkü, 
yanlış bildirende kasıt vardır. Bu bakımdan ikisini de 

i bir terazinin kefesine koymaktansa, Danışma Mecli
sinin yaptığı gibi bir elastikiyet bırakmak herhalde 
daha adilane olur kanısındayım. 

BAŞKAN — (Bence de Danışma Meclisinden ge
len metnin 8 inci maddesi daha iyi hazırlanmış. 

7 nci maddeyi yeni düzenlenen şekliyle okutuyo-
1 rum: 

MADDE 7. — Tarım ve Orman Bakanlığından 
izin almadan yeniden fındık bahçesini kuranlar ile 

I belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçesini ye-
! nileyenler onbin liradan az olmamak üzere ağır para 

cezasıyla cezalandırılırlar. 

j Üçüncü madde gereğince beyanda bulunmayan
lar veya yanlış beyanda bulunanlar hakkında beşbin 
liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunur. 

I BAŞKAN — Şimdi daha adilane oldu. 
Evet 7 nci maddenin son okunan şekli üzerinde 

söz almak isteyen var mı? Yok. 
7 nci maddeyi okunan son şekliyle oylarınıza 

| sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
i 

I 8 feci maddeyi okultüyaruım : 
YürürDük 

! MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

ıBAŞKAN — 8 indi madde üzerimde söz aıtoaik 
ı 'isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyları/niza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabull editaişttir. 

9 uncu madldeyi okutuyorum : 
Yürülflm'e 

I MADDE 9. — Bu Kanun hüküml'arfci Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mut? Yök. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
EÜm'eyenıler... Kalbutl dditoişıtir. 

I Teklifin tüm'ünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
I Buyurun Sayın Cantürk. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Cümlhuroaşkaınıim, bu kanunun bir sayın üye ta
raflından ıtdkffif eldılip, Hükümetçe niçin teklif 'edi'tae-

I d'iği hulsulsu lalkıla gelebilir. 
I Aslında 19811 Bütçe m'üzalkereleri sırasında Büt-
I çe Komiisyonundla bendenize 'bir sual sioru'lmuşto «Fın-
I dılk lataları genliişfliyor, ıtedlbir allınacak mı?» diye ben-
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denlize Ibir. ,sua!l sarutauşltu. Duna karşuıl'ılk ben de, 
«Bunun için ikamın tasarısı hazırlayıp derhal suna
cağız» demiişltlilm. 

Faika* arada dski ticaret miüfdtltıiş'l'erfaden Damş-
ma Mieofetf üyesi Bahltüyar Uzunoğlu vardı ve .bana 
«(Bendinizin blir (kanon 'teklifim var, eskiden müfettiş
ken de ürerinde bir çalışmam dlımuştu, onu hemen 
sevk dddllim» 'demişti. Onuın üzenine biz Hükümet 
dlarak, kendisinin bu ıtekHİfi sevk etmesiyle mütalbulk 
ıkattik. Öinaenallıeyh Ib'izİımle ımlüşiterek hardkdt ediıle-
rdk <bu kantin tdkliifii sevk ddildi. 

Arz dtmıdk lİsltddiğim ikindi bir husus da; bu ka
nun tasarısı dünyamın dkonidm'lk alanda b'izıe otan tsay-
gııntoğını artırıcı 'bir nliltelflkfcddiir. Çünkü, Türkiye'nin 
dkanömÜk atanda Ikenldîsline zarar verici unsurüarr te-
ımıizilıemdye başladığımı ve ıbir baylÜ ilerflddiğirai göslüer-
melkltedlir. Evvdllki «senle ve geçen sene çayda yaktığı
mız ilave, fındıktaki enfiialsjyorıiist baskımın ınddeni oton 
bu aşırı ürdtilm'i öoliemdye müteveccih Ibir hareket di
ye (tefsir ddileedk ve bu da bizim ba'kıımtfrmizJdan Idışar-
da iyii bir ndtiice olacalktıır. 

Arz ıdderilm. 

BAŞKAN — Esasında devîdt, dtesteMlemıe fiyat
tan vermıesıe, serbest piyasa efcionomM halkıilka'fcen uy
gulansa 'bu çoğalımaz; çiftçi kendiliğinden sölfcer ve 
yerime başka şey diker. Fakat devldt, desltdkll'emie po-
ilitü'kasıra (uyguladığı içlin ıbü'tlün bu allianlların eoğal-
mıalsınöa ısidbep oluyor. 

Eskiden, ben billirlim 'taban fiyatiydu, şuydu, buy
du yoktu; me dikerse dikerdi Çiftçi, o sene zarar 
dderse ve lertdsii sene de zarar ederse, ısölker onun ye
rime başka bir şey dÜker ve .kendisimi derhal ayarflıaır-
dı. Atma filmdi Itabiiî hıer ısene muhalklkak bir zam ve-
riierdk desltdfclemıe fiyatı yüksdîdiği (için böylle tedbirler 
atlmalk zarureti karşıisıınlda kaluyoruz. Bu sefer de tah
dit dtmök zorunda îkaSıyaruz. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sosyal ddvflidt anlayışımın gereği. 

BAŞKAN — Evdt, öyiîe. 
Öğleden ısonra isaalt 14.00İte toplanmak üzere bir-

Jeşiime ara veriyoruırm. 

(Kapanma Saati : 12.12) 

ÎKtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî GUvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oraıniral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî GUvenlik Konseyi Üyesi) 

IBAŞKAN — Milî Güvenlik Konseyinin 150 indi 
Birleşlirrüniin İkinci düurumuinu açıyorum, 

Giüridemiimıize 'göre kanun tasarı ve tdkîJİfl'er'inin 
görüşülmesine devam' ediyoruz. 

II. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

5. ı— Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/585; M. G. Konseyi : 1/488) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 335; M. G. Konseyi S. Sayısı : 610) (1) 

'BAŞKAN — Gündemlin bdşümoi sırasında, Devlet 
Güvenlik Mahlkemdlerinlin Kuruluş ve Yargılama 

(1) 610 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Usuller! Hklklkinda Kamum Tasarılsının Danışıma Mec-
Iısince Kabul Olunan Mdtni ve Mıülii Güvenllilk Kon
seyi Ada'teit Komisyonu Rapora yer alıyor. 

Bu ırapbr, 610 mva. sayası ile basaltop dağıtılmış
tır, 

Adalet Kolmiisyonıu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi
liler yerlerini aldalliar. 

Kanun tasaırıisımın tümıü üzerinde görüşme açıyo-
ruim< 

Söz aılımak isteyen var mı? 
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Buyuran, 
«AKÜM ALBAY İSMET ONUR (Adaldt Ko

ndisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ana
yasanın 113 üncü maddesinde, «Oevil'dtün ülkesi ve mdl-
ılıötSytte bdünrnez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve 
nıîtölliiklleri Anayasalda belirtilen Currihurıiyet aleyhine 
işlenen <vt doğrudan doğruya Devletin iç ve duş güven
liğini ilendiren sulara bakmakla göreVli Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kurulur» denımıeklfcedir. 

Anaysanm kabulünden sonra, Balkanlar Kumlu 
bu konda kanun tasarısı hazırlayarak 24 Aralık 
1982 taibiinlde Danışıma Meclisine sunmuştur. Da
nışım!!. "Veclıilsinlde 14 'Marlt 1983 'tarihlinde kamum ta
sarısı köüll ediiilmiilşltir. 

Ktamsıyonca hazırlanan mestin, 42 madde ve 3 
geçici müdddden ibarettir. Tasarı dörlt bölümdür : 
Birimci lölümde, kuruluş ve yetiki; İkinci böi'Jüımde 
malhkerriîerin görevi; üçlüncü bolümde yargıil'aıma 
dsuİerliîdördüncü bölümde çeşitli hükümleri yer al-
malkifald. 

A^aderıJm; 
BAKAN — Tümü üzerimde başka > söz almak is-

teye.vvr mı? Ydk. 
Türü üzerindeki görüşmeler tamamılıanmışltır. 
'Kadelere geçİılmesimi oylarımıza sunuyorum : 

Kalbi idenfer... Etmeyenler... Kabul; ddlıllmi'şIt'Lr. 

l'icii «nadideyi okultuyoru'm : 

}etet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Sılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Yetki 

İuruş 
MADE 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bö

lünmez ütünilüğu, hür demokratik düzen ve niıtdlik-
len An'&sada beJMIen Cumlhuniyelt aleyhine istenen 
ve doğrîan doğruya Devletim iç ve dış güvenliğini 
iîgıemdin «uçlara iiliişk'in davalara bakmak üzere; 
An!lara,Dliyarbafcır, Erzlinean, İstanbul, İzmir, Kay
seri K'cya ve Malatya il. merkezlerinde, bu illerin 
adlaıyifeanııllan DıeVlöt Güvenllilk Mahkemeleri kuruil-
mupr. 

AŞAN — Bumu daha eWel göruşjmüşltük. Siz 
yar; ilk'imıından Ibunu başka türlü rtertipl'eırniiişltimfe; 
ami daradan biz ilgililerle görüştükten sanıra, bu 
şöktı ı uygun olacağına imandık ve birçok bakımdan 
da lya sağlıyor. Diğer bakanlıktan bölge müd'ür-
Dükri fcn 'Var, onları da dikkate aMtfk. Sorara ko-
'lorJula ondular, bölgdleır (itibariyle mümkün olübğu 

kadar bozutoarnaya çaflüşBİdı, yanın için bir sıkıyöne
tim lan edildiği zaman ona da uyması; bakımından. 
Belki baza yerlere gelip gitme zor olacaktır; ama teş
kilat bafcıırrıınldan bu en iyi sekili oilaeakltur. Bura
da yalnız Ordu vardır, Ordutyu Kayseri'ye ilaveyi 
düşündük; fakat o da bölge müdürllüklerli bakımından, 
bölge balkımındaın Samlsun'a, Trabzon'a bağlı olldu-
ğu 'için yline orada bırakmak zorunda kaildik. 

1 inci madde üzerimde söz almak isteyen var mı? 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenHeır... 
Etmeyenler... Kabul ediM'şıtir. 

2 mdi maddeyi dkultuyorum : 
Mabkörmölerim yargı çevresi 
'MADDE 2. — Ankara Deviklt Güvendik Malhke-

mlösinlin 'yargı çevrösi : Ankara, Amasya, Bolu, Çan
kırı, Çorum, Kastamonu, Samısıun, Sinop, Zonguldak; 

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mabkemesiinin yargı 
çövresü : Diyarbakır, Biltlfe, 'Hakkâri, IMardıiin, Siiiırit, 
Ur'fa, Van; 

lErzİınüan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevrösi : Erzincan, Ağrı, ArtöVİn, Bingöl, Elâzığ, Erzu
rum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, 
Tıramzon, Tunedli; 

İstanbul DeVlet Güvenlik Mahkemesliriin yargı 
çevrösi : Is'tanbül, Bahıkesıir, Bilecik, Bursa, Çanak
kale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ; 

'İzmir DöViet Güvenlik Mahlkömesiriin yargı çev
resli : 'İzmlir, Aritalya, Aydın, IBuridiur, Denizi, İspar
ta, Manisa, Muğla, Uşak; 

Kayseri Devilet Güvençle Mahkemesinin yargı 
çevresli : Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, SÜVais, Tokat, 
Yozîga'/tv 

Konya Devlet Güvenlik 'Mahkemesinin yargı çev
resi : Konya, Afyon,, Eskişehir, Kütahya, Niğde; 

'Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevresli : Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziianltep, Ha-
>tay, tçöl, Kahramanmaraş; 

ltttarM kapsar. 
Adalîöt Bakanlhğı, gelen iş durumunu göz önüride 

bulundurarak aynı yerde birden fazıla Devlelt güven
lik mahkemesli kurulmasına karar verebilir. Bu halde 
miâ hkemıelî'er 'numaraila'ndırı'lır. 

Bir DeVlet güven'lk mıabkömösine ıgetan iş duru
munun veya .dlağanüsltü bir hal'in gerökHi kıllmıası hal-
terfnıde bir mıabkemenün yargı çevresinde bulunan il 
ve iılçeller Adalet Bakanlığının lönedsü 'üzemine, Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka bir 
yerdeki Devlet güvenlik mahlkemesliıne bağlanabilir. 
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Btı -karaır Rösımî Gazletödb yayırnlaniir. Yayumidan ön
ce açimıi'ş davalar hakkımda bu sebebe dayamılllaırak 
ydtik)iWiz!lıilk kararı Verilemez. 

(BAŞKAN — (Burada zaten bir eHes'tilk'iyeıt de ve
rilmiş, ıbazı mıahlkdmeler bağlamalb'ülliyoır. 

2 mci madde üzerinde söz atmak iislteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenüıetr... 
Emmeyenler... Kalbul! ddlilm'işlrir. 

3 lüındü ımadddyi okutuyorum : 
Maihkeıme kurulu 
MADDE 3. — Devfkıt güvenlik malhkeımderi, bir 

balkan .ile M üyddlen oluşur. 
Her Devlldt güvenlik malhlkeımesimde ayrıca iik'i 

yeddk Üye bulunur. 
BAŞKAN — 3 ündü madde üzerimde söz artmak 

isteyen var ımı? Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul ddeniler... 

Etmeyenler... Kabul ddilmıişitir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Savcılılk 
MADDE 4. — Her Devlet güvenlik mahkemesi 

nezdİmde biir Cutahuıriydt savcısı ve ydteri kadar Cuim-
'hufiiye't savcı yardıımcıisı bul'unur. 

iBiir yerde bliırldem faızlDa DeVleit güvenlik ımıalhkeırne-
ısi kuırullmuş olsa bile, bir Cumlhuriydt savcıilıığı teş
kilattı 'ile yetinifflir. 

Devl'd!: güvenlik mahkemesi neızdinde Cuimlhuırlyeıt 
savcı yandıımc-ularınım mlilkıtarı doğruldaın doğruya ve 
nıispati iıse Millî Savunlma Bakanlığımın görüşlü alına-. 
rak Adalet Bakanlığımca toput edilür. 

•BAŞKAN — 4 ündü madde üzerinde söz almalk 
isteyen vaır mı?. 

Buyurum.. 
HÂKİM ALBAY tSMET ONUR (Adallelt Ko-

m'üsyonu Başlkanı) — Cumhuriyet savcı< yardımcıları 
arasımda aslkerî hâkim sınıfımdan savcı yatrldımcıliarı 
da olacak. Bunların riispdtünü Adalet Balkanı Mıl.'î 
Savunma Balkanilığı nidan sîorup, omun görüşünü alarak 
Itdspit edelb'li'm'ek .içim... 

BAŞKAN — Mlikıtara göre verebileceğini, vereme
yeceğimi bellimteoefk. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalleit Ko
misyonu Başkanı) — Evet. Bunu Damıışima Meclisin
den farklı olarak gdfikdik .Danışıma Mecİsi bunu 'ta
mamen Adalet Blakanlığınla bir akim ışitı. 

BAŞKAN — Tabiî, balkansınız Millî Savunma 
Baikamliığı veremeyecek durumda oiluır, o balkımdan fco-
ord'i'nie ©Örnek, görüşümü ailmak lazım. 

4 ündü «nadide üzeninde başka söz a'lmiai isteyen 
var mı? Yok. 

Maidldjeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabull dd'ilmişitlir. 

5 indi maddeyi okultuyorum : 
Hâlkliım ve savcıların nitelikleri 
MADDE 5. — DeVldt güvenlik mahtemesimin 

başlkanı ve bir asıl bir yedek üydsl ile Ounmurîiyet 
savcısı, birinci sınıfa ayrillmış adlî yargı 'hâlkim/e Cum-
huırlıtydt savcıları arasımdan; bir asıl: bir yeldik üyesi 
birindi sumla ayrillmış aslkerî hakimliler ansımdan; 
Cumihuıiiydt savcı yardımcıları ise Cumhurlyetsavcıla-
rı ve askerî hâikilmller iara'sıından atanır. 

BAŞKAN — 5 ıilndi madde üzerime söz alıak is
teyen vaır mi1? Yolk. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabull «temler... 
Etmeyenler... Kabull! dclilrnıilş'tiır. 

6 mcı maddeyi okultuyorum : 
Atama 
MADDE 6. — Devlet güvenlik mahkemelerinin 

başkanları, aldlî yargıya mensup; aisıl ve yeddi üyelile
ri, CumlhurÜyat savcıları ve Cumhuriyet sav* yatr-
dıımcıiları Hâkilmller Ve Savcılar Yülkiseık Ku fonca 
dtamf, 

Aslkerî hâikilmller arasımdan- üye, ydddk üye v Cum-
hurîydt savcı yardumcıllîarıınım altanlmalaim, özdkînum-
ılarımda göslterilen ulsuıle göre yapılır. 

'DdVldt GÜVenlük Maihlkeimeleni başkam, üye^. ye
dek üydîsri HAe Cumlhuriilyat savcı ve Cümlhurıijit sav
cı yardümcıları, meşru mazerdtlieri haffimde muvfika't-
ları allmimadılkça dorlt yıllldam önce baş'ka biır yeü/eya 
gördve aftamamazlîar. Bu Kanun ve diğer kanurtıd.'aM 
ilsltismıallar salklıldır. . 

Sürelsli b'iltıenler ydnlden altanalbilirlfer. 
Yerti a'tananiîar göreve başllayıncaya kadf sireisi 

doiîam'laınm görevleri devam eder. Görevlierd bq,al-
ma olmaisı halinde Adaleıt Balkamlvğıniim bcfiinnesii 
'üzerine yulkarndaki hlü'kümter gereğince yeltlk'i: mıroi-
lleroe ombeş gün liçimdle yen'i atamıalar yaprlüır 

;DdVlat G'üvanliık Maıhıkeimıdlıeriınlde görevlIihaKam, 
üye, ydddk üye, Cuimmuriydt savcı'sı ve Cufturîyet 
savcı yardumciıları h!all<lkıınlda Ikenldli kanu'nlliaıra göre 
yapılacalk sorutturma slomunlda görev yerleri! dle-
ğ'işltirilmeslİne dair ydtJk'ilii kurul veya mferc'ilk ka
rar verildiği taikldirde, iligilli hâ'kilm, aslkerî hâlkilrriiulm-
burrüyelt savcıisı ve Cumlhuriydt savcı yardüimcımım 
görev yeri veya göreVi, özdl kanunllarınida gerilen 
usulle göre dieğüşltifırlebillir. , 

'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerimde sözmalk 
İsteyen var mıı? Ydk. 
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Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbuil edenler... 
Etaeyenter... Kabul ddi!rn%tjir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
IBaişkaın ve üyenin bullunımaimalsı hali 
MADDE 7. — Devlet Güıvenlıiık Mahikömıösi baş

kanımın hulkulkî Veya fiilî ısdbeplleırle görevi başında bu
lunmaması haillerinde, başkanlık görevi, alsıll üyeler
den meslekte kıdemli oÜan tarafımdan yerine gefcini-
ıDin 

Hukukî veya filislî sebeplerle görevi başında butaı-
ınıayan alsıll üyelerün yerine yedekleri; başkanlığa as
kerî hâkim üyenin vekâlet etmıesii halifede ise aidlî 
yargıdan gelen yedek üye .mahkeme kuruluna kaltı-
İiir, 

•BAŞKIAN — Bunu «meslleikte kıdemli olaırak» 
'diye değiştirdiniz değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Bu maddeyi Danışma Meolisî 
metinline ve Hükümet .tasarısına uygun bir şekilde dü-
zenledilL 

BAŞKAN — 7 ncli madde üzerinde söz almak is-
töeyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etaeyenfer... Kabul ediltai#r. 

8 'inai maddeyi lokulfcuyorum : 
Geçücı görevlendirilme 
'MADDE 8. — Devlet Güvenlik Mahk'emes&nîn, 

yedek üyeleriinin de katıllması ille teşekkül edemediği 
toaHerde, boş olan üyelikler, Hâkimler ve Savcrlar 
Yüksek Kurulunca, varsıa aynı yerdeki diğer Devlet 
Gülvenlîk Mahkemelerimin, yoksa başka bttr yer Dev-
ılet Güvenlik Mahkemesinin alsıll veya yedek üyeleri
ne geçidi yetki veriıllmiek suretiyle gedİklmekslizin doil-
duruıtur, 

İş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Cumhuri
yet savcısının istemi üzerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulkı bir Devlet güvenlik mahkemesi nez-
dittdek! Cumhuriyet savcı veya yardımcılarından bir 
veya birkaçını, başka yer Devlet Güvenlik Mahke
mesi 'flezdinde, adlî yargı Cumhuriyet savcı veya 
Cumhuriyet savcı yardımcılarını da bulunduğu yer 
veya başka yerdeki Devlet Güvenlik Maihkörrıdlerinde 
geçici olarak görevlendirebilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Görev 
Devlet güvenlik mahkemelerinin görevleri 
MADDE 9. — Devlet güvenlik mahkemeleri aşa 

ğıdaki suçlarla ilgili davalara bakmakla görevlidir : 
a) Türk Ceza Kanununun 125 ila 143 üncü 

maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161, 
163, 168, 169, 171, 172, 174 üncü maddelerinde; 179 
uncu maddenin ikinci fıkrasında; 180 inci maddesin
de; 188 inci maddenin üçüncü ve müteakip fıkrala
rında; 201 inci maddesinde; 254 üncü maddenin ikin
ci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrasında; 255 
inci maddesinde; 258 inci maddenin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesi ile beşinci fıkrasında; 312 nci madde
nin kinci fıkrasında; 313 ve 314 üncü maddelerinde; 
370, 376, 377, 384, 390 inci maddelerinde; 450 nci 
maddenin ikinci ve onbirinci bentlerinde; 499 uncu 
maddenin ikinci fıkrasında; 517 nci maddenin uygu
lanmasını gerektiren hallerde 516 nci maddede; yazı
lı suçlar, 

b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler' Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanu
nunun 246 ve 403 üncü maddelerinde yazılı toplu 
olarak veya teşekkül vücuda getirmek suretiyle işle
nen suçlar, 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hak
kında Kanunda yazılı teşekkül vücuda getirmek su
retiyle işlenen kaçakçılık suçlarıyla aynı Kanunun 29 
ve 30 uncu maddelerinde yazılı suçlar, 

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ola
ğanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü halin 
ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar, 

e) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğru
dan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendir
dikleri takdirde; 

1. Türk Ceza Kanununun 162 ve 164 üncü 
maddelerinde, 191 ve 193 üncü maddelerinin ikinci fık
ralarında, 234, 235, 236, 242, 256, 257, 271, 296 ve 369 
uncu maddelerinde, 371 ila 374 üncü maddelerinde, 
378 ila 382 nci maddelerinde, 385 ila 388 inci mad
delerinde, 391 ila 394 üncü maddelerinde, 448 ve 449 
uncu maddelerinde, 450 nci maddesinde (ikinci ve 
onbirinci bentler hariç), 451, 452, 464, 495, 496, 497, 
498 inci maddelerinde, 499 uncu maddesinde (ikinci 
fıkrası hariç), 512 nci maddesinde, yazılı suçlar. 

— 371 — 



M. G. Konseyi B : 150 16 * 6 * 1983 O : 2 

2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, tel
siz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, ge
reç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları. 

3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti, Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt, Dernekler ve Tel
siz Kanunlarında yazılı suçlar. 

Yukarıda belli edilen suçlan işleyenler ile bun
ların suçlarına iştirak edenler, sıfat ve memuriyetleri 
ne olursa olsun Devlet güvenlik mahkemelerinde yar
gılanırlar. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yar
gılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkı
yönetim hali dahil askerî mahkemelerin görevlerine 
ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Görev maddesi olarak bu mad
de en önemli maddelerden biri. İzin verirseniz bu 
madde hakkında açıklama yapmak istiyorum Saym 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Bu madde, Anayasanın 143 
üncü maddesine dayanmaktadır. Asıl olan, görevin 
kesin hatlarla belirtilmesidir. Bu konu üzerinde Ko
misyonda çalışma yaptık; fakat bazı suçların varlı
ğı, kesin hatlarıyla bütün görevlerin düzenlenmesine 
imkân bırakmadı. 

Örneğin; telefon tellerinin çalınması adi bir hır
sızlık nedeniyle de olabilir, Devletin güvenliğini sar
sacak ölçüde de olabiliir. Adam öldürme ve buna 
benzer diğer fiillerde de böyle olabilir. 

Ancak, Danışma Meclisi takdire daha fazla bı
rakmıştı, biz (a, b, c, d) kısmına kesin görevleri al
dık. (e) bendine gelince, burada da, Devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik 
düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya Devletin 
iç ve dış güvenliğini ilgilendirdiği takdirde aşağıda 
üç bent halinde belirtilen suçlar, ancak, bu şartlarla 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevleri arasına gi
recek, aksi halde diğer mahkemelerde yargılanacak
lardır. Diğer üç bentdeki (a, b, c, d) kısımlarına giri
yorsa otomatik olarak girecektir. 

Bundan amacımız, görev ihtilafının mümkün ol
duğu, kadar azaltılması, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin süratli bir şekilde çalışmasıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Evet. 

9 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılama Usulleri 

Soruşturma usulü 
MADDE 10. — Devlet güvenlik mahkemesinin 

görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 
Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suç

ların hazırlık soruşturması, bu mahkeme nezdinde 
bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı 
yardımcıları tarafından yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç ma
halli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruş
turma yapılır. 

Suç, Devlet güvenlik mahkemesinin bulunduğu 
yer dışında işlenmiş ise, Devlet güvenlik mahkemesi 
Cumhuriyet savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuri
yet savcılığından, hazırlık soruşturmasının yapılma
sını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması bu 
yer Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yar
dımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Suç, askerî bir mahalde işlenmişse Devlet güven
lik mahkemesi Cumhuriyet savcılığı, hazırlık soruş
turmasının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteye
bilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, askerî savcı 
veya yardımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Dördüncü ve beşinci fıkralara göre soruşturma 
yapmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile as
kerî savcılar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle 
yaparlar. 

Bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında, suç 
görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa 
bile Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya 
takibat yapılır. 

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

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet savcıları ve askerî savcıların suça el 

koymaları 
MADDE 11. — Mahallî Cumhuriyet savcılığı ve

ya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne göre 
askerî savcılık, ihbar veya herhangi bir suretle bu 
Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğini haber 
alır almaz, durumu derhal Devlet güvenlik, mahke-
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mesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcılığına bildir
mekle beraber, Devlet güvenlik mahkemesi Cumhu
riyet savcılığının ise el koymasına kadar gerekli so
ruşturmayı usulüne göre bizzat yapar ve evrakı der
hal Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılı
ğına gönderir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanıklara yemin verilmesi 
MADDE 12. — Devlet güvenlik mahkemesinin 

görevine giren suçların hazırlık soruşturması sırasın
da tanıklara yemin verdirilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Soruşturma ve kovuşturmada yetki 
MADDE 13. — Devlet güvenlik mahkemesi Cum

huriyet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, ad
lî yargı Cumhuriyet savcılarının bütün yetkilerini ha
izdirler. 

Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcısı 
ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, soruşturma sıra
sında hâkim tarafından verilmesi gereken kararı, 
varsa o yer Devlet güvenlik mahkemesi yedek üye
sinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden 
isteyebilirler. Bu istemler yirmidört saat içinde ka
rara bağlanır. 

Devlet güvenlk mahkemesi yedek üyesi tarafın
dan verilen kararlara karşı itirazlar, Devlet güvenlik 
mahkemesinde kesin karara bağlanır. 

Bütün zabıta makam ve memurları, Devlet gü
venlik mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve Cumhuri
yet savcı yardımcılarının soruşturma, kovuşturma ve 
infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmek zo
rundadırlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet güvenlik mahke
mesi veya bu mahkeme başkanınca verilen emirler 
hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında bu 
emirler yazılı olarak verilir. Sözlü olarak verilen 
emirler bilahara yazı ile teyit edilir. 

BAŞKAN — Kanunun birçok maddelerinde, 
«Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve 
Cumhuriyet savcı yardımcıları» ifadesi geçiyor. Bu-
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radaki, «Cumhuriyet savcı yardımcıları» ndan kasıt, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcı yar-
dımcısıdır, değil mi; yoksa diğer Cumhuriyet savcı 
yardımcıları değil? 

HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama böyle yazacağımıza «Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve yardım
cıları» şeklinde yazsaydık zannediyorum daha iyi 
olacakmış. Çünkü, «Cumhuriyet savcısı yardımcıları» 
deyince, sanki öteki Cumhuriyet savcılarının yardım
cıları gibi bir mana da çıkabilir. 

Tabiî bunları zapta geçsin diye söylüyorum. 
K'EMALETTÎN ALİ KÂŞrFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «sav
cı» deyimi yüksek malumları olduğu üzere, idare 
mahkemelerinde kullanılan bir deyimdir. «Cumhuri
yet savcısı» 'deyimini 'biz, gerek adlî yargıda ve ge
rekse burada özellikle vurguluyoruz; onun için «Cum
huriyet savcı yardımcısı» olarak geçiyor ve tabiî ki, 
Devlet Güvenlik Mahkemesindeki Cumhuriyet savcı 
yardımcısıdır. Sadece «savcı» deyiminden onun için 
kaçındık efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
13 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyneler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Zabıtanın görev ve yetkileri 
MADDE 14. — Zabıta, soruşturma ve kovuştur

ma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar 
gören şahsı, Devlet güvenlik mahkemesi veya başka
nının, Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet sav
cısının veya Cumhuriyet savcı yardımcılarının, mah
keme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emir
leriyle, belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundur-
maya medburdur. 

'Bu emir, çağırılanlar hakkında zabıtaya, ihzar 
müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma yetkisi 
verir. 

Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren 
suçların soruşturma veya kovuşturması sırasında Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 Sayılı Ka
nunla eklenen Ek 4 üncü madde hükümleri de uy
gulanır. 

Bu madde hükümleri, Devlet güvenlik mahke
mesinin görevine giren suça el koymuş Cumhuriyet 
savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcısı, askerî sav-
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cı, sulh veya sorgu hâkimleriyle naip veya istinabe 
olunan hâkimin veya istinabe olunan Cumhuriyet 
savcısı veya askerî savcının emir ve istekleri hakkın
da da uygulanır. 

'BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Zabıta amir ve memurları hakkında soruşturma 
MADDE 15. — Bu Kanunun 13 ve 14 üncü mad

delerindeki hükümlere aykırı hareket eden zabıta 
amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya so
ruşturma ve kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde Söz almak 
İsteyen var mı? Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yakalama ve tutuklama 
MADDE 16. — Devlet güvenlik mahkemesinin 

görevine giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tu
tuklanan kimse tutulma yerine en yakın mahkemeye 
gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz 
saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş 
gün içinde hakim löriüne çıkarılır. 

Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü 
hal ilan edilen bölgelerde yakalanan veya tutuklanan 
kimseler hakkında yukarıdaki fıkrada belirlenen sü
reler iki kat olarak uygulanır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

'Buyurun. 
HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ko
misyon raporuna yazmıştık, bir de zapta geçsin diye 
arz edeyim. 

Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, birinci fık
rada belirtilen 48 saat, 96 saat olarak, birinci fıkra
da belirtilen toplu suçlarda ise «15 gün içinde hâkim 
önüne çıkarılır hükmü» 30 gün olarak kullanacak
tır arz ederim. 

BAŞKAN — Olağanüstü hallerde değil mi?.. 
HAK'IM ALBAY ÎSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Evet efendim. 
'BAŞKAN — M^dde üzerinde başka söz almak 

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

Etmeyenler,., Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet savcılığının kararına itiraz 
MADDE 17. — Devlet güvenlik mahkemesi nez-

dinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet 
savcı yardımcılarının, kovuşturma yapılmasına yer 
olmadığına dair verdikleri karara, dilekçe sahibi 
aynı zamanda suçtan zarar gören kimse ise, kararın 
kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde, 
bu kararı veren Cumhuriyet savcısının veya Cum
huriyet savcı yardımcısının mensup olduğu Devlet 
güvenlik mahkemesine en yakın Devlet güvenlik 
mahkemesi başkanına itiraz edebilir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Mahkemelerin derecesi ve en yakın mahkeme 
MADDE 18. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nunu hükümlerinin uygulanması bakımından, Devlet 
güvenlik mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derece
sindedir. 

Ancak, aynı derecedeki en yakın mahkemenin ta
yininde, diğer Devlet güvenlik mahkemeleri nazarı 
jtibare alınır. Aynı yerde birden çok Devlet güven
lik mahkemesi kurulmuş ise en yakın aynı derece
deki ma'hkeme, sayı itibariyle takip eden mahkeme
dir. 

'BAŞKAN — Numara itibariyle, 1 numaralı, 2 
numaralı 'falan... 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Bir bölgede, örneğin Ankara' 
da gerektiği zaman 4 tane mahkeme kurulabilir. 2 
numaralı mahkemenin kararına itiraz ediliyorsa 3 nu
maraya, dört numaranın kararına itiraz ediliyorsa 
sayı itibariyle takip eden 1 numaralı mahkemeye iti
raz edilebilecek. 

BAŞKAN — Peki Ankara'da iki tane, üç tane 
kuruldu. Ula Ankara'nın içinde bulunma mecburiyeti 
var mı? Mesela Kastamonu'da gerektiği zaman bir 
mahkemeyi Kastamonu'ya gönderemezler mi? Biz 
bunları sıkıyönetimde yaptık. Mesela Erzincan Sıkı
yönetim Mahkemesi bakıyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, şöy
le: Ankara'da kurulacak, fakat yargılama yapmak 
için gönderilebilir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerindie başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bina, araç, gereç ve personelden geçici yararlan

ma 
MADDE 19. — Devlet güvenlik mahkemesi nez-

dinde bulunan Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet 
savcı yardımcıları, soruşturmanın gerekli kılması ha
linde, geçici olarak, Devlet, Güvenlik Mahkemesinin 
yargı çevresi içindeki genel ve katma bütçeli daire
lere, kamu iktisadî teşebbüs ve teşekküllerine, il özel 
idarelerine, belediyelere, resmî ve özel bankalara ait 
bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için 
istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve 
makamlarca geeiktirilmeksizin yerine getirilir. 

Özürsüz olarak bu istemleri zamanında yerine ge
tirmeyen yukarıdaki kuruluşların sorumlu kişileri, bir 
aydan üç aya kadar 'hapis ve beş bin liradan az ol
mamak üzere ağır para cezastyla cezalandırılırlar. 

Tüfk Silhlı Kuvvetleri; kıta, karargâh ve kurum
larından istemde bulunulması 'halinde, is'tem, yetkili 
amirlikçe değerlendirilerek yerine getirilebilir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Duruşma ile ilgili özel hükümler 
MADDE 20. — Devlet güvenlik mahkemesinin 

görevine giren suçlar acele işlerden sayılır ve bu suç
lara ilişkin davalara adlî aravermede de bakılır. 

Bu davalarda Cumhuriyet savcılığı, sanığın 
kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden ibaret oldu
ğunu, kanunî unsurları ile uygulanması istenen ka
nun maddelerini ve delilleri belirtmek suretiyle iddia
nameyi özetleyerek okuyabilir. 

Devlet güvenlik mahkemesinde görülmekte olan 
davaların talik süresi, zorunlu haller dışında otuz 
günden fazla olamaz. 

Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek 
için Cum'huriyet savcılığına, müdah'il veya vekiline; 
iddialara karşı savunmasını yapmak için ise sanık 
veya vekiline verilecek süre on'beş günü geçemez. 
Ancak, oribeş ve daha fazla sanıklı davalarda bu sü
reler bir aya kadar uzatılabilir. 

tkiyüzden çok sanıklı davalarda sanıklardan bir 
kısmının duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bu
lunmuyor ise, duruşmanın bu oturumlarının yokluk
larında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. An-
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cak,. bu sanıkların yokluklarında yapılan oturum
larda kendileri ile ilgili bir durum ortaya çıktığı tak
dirde buna ilişkin söz ve işlerin esaslı noktaları mü
teakip oturumlarda kendilerine bildirilir. 

Devlet güvenlik mahkemesi, davaların hızla yü
rütülmesi, delillerin zamanında ve eksiksiz tespiti ile 
güvenlik bakımından duruşmanın başka bir yerde 
yapılmasına karar verebilir. 

Devlet güvenlik mahkemesi, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 216 ncı maddesindeki şartlara ba
kılmaksızın, tanık ve bilirkişileri naip hâkim mari
fetiyle dinleyebilir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

'21 nci maddeyi okutuyorum : 
Tebligat 
'MADDE 21. — Kendisine veya onun namına 

tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılamaması 
hallerinde tebligat, işin ivediliğine göre basın veya 
radyo vasıtasıyla yapılabilir. 

İBAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada amaç hükmün tebliği değildir. Hükmün tebliği, 
sanık bulunamazsa Resmî Gazete ile, mahallî gazete 
ile yapılmakta ve mahkeme kapısına da asılmak su
retiyle tebliğ edilmektedir. Burada daha ziyade du
ruşmanın süratle yapılması için sanıkların gerekti
ğinde basın yolu ile, radyo yolu ile çağrılması amaç
lanmıştır. 

Arz ederim. 
, BAŞKAN — Aranması, celbi... 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Evet aranması, duruşmaya gel
mesi. Bazı hallerde tebligata rağmen gelmezse du
ruşma gıyabında bitirilebilecektir, o bakımdan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Duruşmada hazır bulunmayan sanık 
MADDE 22. — Sorgusu yapılmış olan sanık, ta

lik veya tehir olunan günde gelmez ve mahkemece 
de duruşmada hazır bulunmasına lüzum görülmez-
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se, duruşmada nazır bulunmak mecburiyetinden va
reste tutulma istemi olmasa bile dava gıyabında bi-
tiri'lebilir. 

'BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Duruşmanın inzibatı ve cezalar 
MADDE 23. — Duruşmanın inzibatını sağla

mak, mahkeme başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, mahkeme 

başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 
Mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden 

herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet 
savcı yardımcısına, tutanak kâtibine veya görevlilere 
karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan 
kişi hakkında, mahkemece tutuklama kararı verilir. 
Tutuklanan kişi yirmidört saat içinde sorguya çeki
lerek inzibatî nitelikte olmak üzere bir aydan altı aya 
kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Bu karar 
kesindir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 inci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler 
hakkında bu cezanın üçte biri hücrede infaz olunur. 

Mahkeme duruşmanın inzibatını bozan sözlü ve
ya yazılı beyan ve davranışlar ile mahkemeye, mah
keme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cum
huriyet savcısına, Cumhuriyet savcı yardımcısına, 
tutanak kâtibine yahut görevlilere karşı uygun olma
yan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koya
bilir. Bu yasağa rağmen yayımda bulunanlara üç 
aydan altı aya kadar hapis cezasıyla birlikte beşbin 
liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası veri
lir. 

Mahkeme başkanı, duruşmanın intibatını bozan 
sanığı veya müdafii o günkü duruşmanın tamamına 
çıkmamak üzere duruşma salonundan çıkartır. Bun
ların, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli 
ölçüde aksatacak davranışlara devam edecekleri an
laşılır ve hazır bulunmaları gerekli görülmezse, yok
luklarında duruşmaya devam olunmasına mahkeme
ce karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve 
savunmanın yapılmasına engel olacak biçimde uy
gulanamaz. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık ve müdafiin, 
bundan sonraki duruşmalarda da duruşmanın inziba
tını bozmakta ısrar etmeleri halinde, bir daha aynı 

dava ile ilgili duruşmaların tamamına veya bir kıs
mına katılmamalarına da karar verilebilir. 

Yukarıdaki fıkra, müdafi hakkında uygulandığı 
takdirde keyfiyet ilgili baroya bildirilmekle beraber 
müvekkiline de, dilerse başka bir müdafi tayin et
mesi için süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 inci madde
sinin ikinci fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, 
kendisini tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya mü
dafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yoklukların
da yapılan iş ve işlemlerin esaslı noktaları bildirilir. 
Müdafi dilerse yokluğundaki tutanakların örnekleri 
de kendisine verilir. 

Yukarıda yazılı hallerde duruşma salonundan çı
karılan veya duruşmalara katılmamalarına karar veri
len sanık veya müdafiler, mahkemenin tayin edeceği 
süre içinde yazılı savunma verebilirler. 

BAŞKAN 23 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti 
MADDE 24. — Çok sanıklı davalarda veya mah

kemece gerekli bulunduğunda duruşma safahatı, mah
kemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla 
tespit olunabilir. Bu tespite müsteniden sonradan dü
zenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safaha
tına uygun olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı dü
zenleyen tutanak katibi tarafından tasdik edilir. 

Bunların birer örneği, önceden isteyen sanık ve 
müdafie verilir. 

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

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Kurulda değişiklik 
MADDE 25. — Mahkeme kurulunda değişiklik 

olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tutanaklar, de
ğişen hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce 
okunur. 

BAŞKAN — Bu, hâkimin vazifesini hatırlatmak 
gibi bir durum oluyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, özel
likle sıkıyönetim davalarındaki bazı mahkemelerde 
sanıklar veya avukatları, heyete yeni dahil olan hâ-
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kime, «100 sayfalık, 200 sayfalık tutanak vardır, 
ki tamamını 5 dakika okuyamazsınız karşımızda 
okuyun» diye bunu istismar etmektedirler. Aslında 
ve normalde yeni gelen heyetin duruşmaya çıkma
dan evvel de bilgi sahibi olması için bunu koyduk, 
o maksatla koyduk. Tabiî, hâkimin duruşmanın sa
fahatından bilgi sahibi olması içindir. 

BAŞKAN — Buyursunlar efendim. 
ADAUET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, şu sebep de var: Hâkim 
değişince, heyet değiştiğinden; dosyanın yeniden tet
kike alınmasına, diğer bir celsede, tetkikat ikmal edi
lemediğinden, yeniden alınması nedenidir. Bu da du
ruşmayı uzatır. Yerinde bir maddedir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hâkimlerin reddi istemini inceleyecek merci 
MADDE 26. — Devlet güvenlik mahkemesi baş

kan ve üyelerinin reddine dair istemler, reddi isteni
len başkan veya üyede değişiklik yapılmaksızın bu 
mahkemece incelenir. İstemin reddine ilişkin karar
lar aleyhine i'tiraz edilemez. Ancak, esas hükümle 
birlikte temyiz olunabilir. 

IBAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Temyiz1 mercii 
MADDE 27. — Devlet güvenlik mahkemesi ka

rarlarının temyiz mercii Yargıtaydır. 
Yargıtayda inceleme, suçun • niteliğine göre ilgili 

ceza dairesinde yapılır. 
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Uyuşmazlıkların çözümü 
MADDE 28. — Devlet güvenlik mahkemeleri 

arasındaki yetki uyuşmazlıkları ve ilk derece adlî 
yargı mahkemeleriyle Devlet güvenlik mahkemeleri 
arasındaki görev uyuşmazlıkları, Yargıtayın ilgili ce
za dairesi tarafından öncelikle ve kesin olarak çö
zümlenir. , 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Uygulanacak usul hükümleri 
MADDE 29. — Bu Kanunda gösterilen özel hü

kümler saklı kalmak şartıyla, Devlet güvenlik mah
kemelerinin görevine giren suçların soruşturma ve 
kovuşturmalarında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yo'k. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Diğer görevliler 
MADDE 30. — Devlet güvenlik .mahkemelerin

de ve Cumhuriyet savcılığında görev yapacak yeteri 
'kadar, genel idare hizmetleri ile yardımcı vesair hiz
metlere mensup personelin ilk defa atanmalarında, 
memuriyete giriş sınavları Adalet Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelik hükümlerine göre Devlet gü
venlik mahkemeleri Adalet komisyonlarınca yapılır. 
Kazananlar hakkında hazırlanacak atamalara ilişkin 
evrak Adalet Bakanlığına gönderilir. Atamalar Bakan
lığın onayı ile tekemmül eder. 

Bu madde gereğince atananların iş denetim ve 
gözetimleri, bağlı bulundukları mahkeme başkanlığı 
ve Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılır. Mahkeme 
başkanı veya Cumhuriyet savcısının lüzum gösterme
si halinde veya hizmetin gereği olarak bunların gö
rev yerleri Adalet Bakanlığınca değiştirilebilir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet Komisyonu 
MADDE 31. — Devlet güvenlik mahkemesi ku

rulan yerlerde birer Devlet Güvenlik Mahkemesi Ada
let Komisyonu kurulur. Komisyon, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başkanının başkanlığında, bir asıl ve bir 
yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca belirlenecek hâkimler ile Devlet güvenlik mahke
mesi Cumhuriyet savcısından oluşur. Aynı yerde bir
den fazla Devlet güvenlik mahkemesi bulunduğu tak-
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dirde, komisyon başkanı da Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca belirlenir. Başkan veya hâkim üye
nin yokluğunda bu Kanunun 7 nci maddesi kıyas 
yoluyla uygulanır. Cumhuriyet savcısının yokluğun
da ise kendisine vekâlet eden komisyona iştirak eder. 

Bu komisyon, Devlet güvenlik mahkemesinin hâ
kim ve savcılar dışında 'kalan personeli hakkında, 
kanunlarla adlî yargı adalet komisyonuna verilen 
tüm görev ve yetkileri 'kullanır. 

Komisyonun yazı işleri, başkanın mensup olduğu 
mahkeme yazı işleri müdürlüğünce yürütülür. 

BAŞKAN — Oraya atıf yaptınız, «adlî yargı ada
let komisyonuna verilen tüm görev ve yetkileri» de
mek suretiyle orada nasıl işlem görüyor ise, bunlar 
da aynı, onun aynısı. Esas tayinleri yapacak olan 
Adalet Bakanlığıdır. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bun
dan evvelki maddede, 2802 sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Kanunu hükümlerine uygun olarak 30 uncu 
maddeyi düzenledik. Hâkimler ve Savcılar Kanunun
da iki adalet komisyonu var; adlî yargı ve idarî yar
gı. 3'1 inci madde ise, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
nezdinde, kendi bünyelerinde, kendi başkan ve üye
lerinden müteşekkil bir adalet komisyonunun seçile
ceğini ve bu komisyonun görevlerinin de, diğer ada
let komisyonunun görevlerine benzer olduğu vurgu
lanmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum': 
Gözetim hakkı 
MADDE 32. — Devlet güvenlik mahkemeleri 

başkanları, yargılama ve müzakerelerin selâmeti ve 
duruşmalarda düzenin sağlanması ve iş bölümü ya
pılması konularında mahkemenin asıl ve yedek üye
leri; Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet sav
cıları da işlerin düzenli ve kanuna uygun olarak yü
rütülmesinde Cumhuriyet savcı yardımcıları üzerin
de gözetim hakkına sahiptirler. 

BAŞKAN — 32 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denetim 
MADDE 33. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile 

Cumhuriyet savcıları teşkilatı adalet müfettişlerince 
denetlenir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
özlük işleri 
MADDE 34. — Devlet güvenlik mahkemelerinde 

göreve atanan hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet sav
cısı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla diğer per
sonelin özlük işlerinde, denetimlerinde, haklarında di
siplin soruşturması açılması ve disiplin cezası veril
mesinde, şahsî ve görevle ilgili suçlarının soruşturma 
ve kovuşturulmasında bu Kanun hükümleri saklı 
kalmak üzere, kendi mesleklerine ait kanunların il
gili hükümleri uygulanır. Aylıkları, kesenekleri, sos
yal yardımları, tazminatları, ödenekleri, sürekli gö
rev yollukları ve diğer personel giderleri, bağlı olduk
ları bakanlık bütçesinden karşılanır. 

Askerî yargıya mensup hâkim ve Cumhuriyet 
savcı yardımcıları hakkında verilecek Yargıtay not
ları ve adalet müfettişlerince düzenlenecek siciller ile 
askerî yargıya mensup Cumhuriyet savcı yardımcı
ları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından verileeck 
siciller ve bunlar hakkında adalet müfettişlerince ya
pılacak soruşturmalara ilişkin evrak Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilir. 

Devlet güvenlik mahkemelerine atanan görevlile
rin, bu görevlerde geçirecekleri süreler esas meslek
lerinde geçmiş sayılır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hâkim, as
kerî hâkim, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları adlî aravermeden faydalanamazlar. İş
lerin elverdiği oranda, kendilerine, özel kanunları ge
reğince yıllık izinleri verilir. 

BAŞKAN — Madde, «...Cumhuriyet savcısı ta
rafından verilecek siciller» deniliyor. Askerî yargıya 
mensup olanlar için bunlar, hakkında not mu vere
cekti, yoksa sicil mi verecekti? ı 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sicil verecekti efendim. 

BAŞKAN — Dün bu konuyu konuştuğumuzda 
askerî hâkimler hakkında sicil notu verecek diye ko
nuşulmuştu, öyle değil miydi? 
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IBu ikinci fıkrada bahsedilen meslekî siciller, fen
nî siciller; yani bizim dediğimiz idarî siciller değil, 
değil mi?ı 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, şu şekilde oluyor: Dosya
lar Yargıtaya gittiği zaman, gelen dosyadaki karar
lar onaylandığı veya bozulduğu takdirde, bozmanın 
mahiyetine göre Yargıtay «iyi, orta, pekiyi» diye bir 
fiş verecek. 

Bir de Cumhuriyet savcıları, yanlarında çalışan 
arkadaşlarına adalet müfettişlerinin vermiş olduğu 
fiş gibi, ahlakî durumu, gidişi, halkla olan münase
beti ve meslekteki başarısından bahsederek yine bir 
fiş verecek. Başka türlü olamaz. 

BASIK AN — Oraya «sicil» diye yazarsak, bizim 
sicilin aynı olur. Dün okuduğumuz böyle değildi, 
«Not verilir, notlar iliştirilir» diye bahsetmiştik. 

ENGİN DOĞU (Adalet Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bahsettiğimiz ek 7 nci maddeydi. 357 sayılı Kanun
la - ek 7 nci maddeyle - ayrıca askerî hâkim ve sav
cılar hakkında sicilin nasıl düzenleneceğine ait hü
kümler getirildi. 

HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Buradaki ibareyi «Not» yap
mak lazım Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü ek 7 nci 
maddede..-

BAŞKAN — Hayır, hepsini öyle yapamayız. 
«Askerî yargıya. mensup hâkim ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları hakkında verilecek Yargıtay notları ve 
adalet müfettişlerince düzenlenecek sicil notları» ol
ması lazım. Yani «siciller» değil. Adalet müfettişle
rinin düzenlediği siciller ayrı, bunlar bizim siciller 
gibi değil. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «Not» 
deyimi Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi bizde 
Yargıtay tarafından verilen değerlendirmedir. Onu 
biz «Not» olarak isimlendiririz. «Not»lar, sadece he
yete iştirak eden hâkim arkadaşlara değil, ayrıca ta
lebe uygun olarak karar verilmesi halinde Cumhu
riyet savcı ve savcı yardımcılarına da verilir. Biz de 
bu mümtazen tercihen ve adiyan terfi ile terfi etme
me neticesini doğurur. Eğer bir arkadaşımız, Yargı-
taydan geçen iş miktarı itibariyle % 50 iyi veya peki
yi sicil almadığı takdirde, o arkadaş terfi edemez 
efendim. 

(BAŞKAN — Bunu kastediyorsunuz, yani meslekî 
sicili kastediyorsunuz, değil mi? 

KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Burada savcının verdiği mesle
kî sicildir efendim. Bizde 6 numaralı fiş dolduru
lur. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 7 nci 
maddede; «Cumhuriyet savcı yardımcısı, askerî hâ
kim subaylar hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcısı tarafından subay sicil formu esas
larına göre kanaat notu verilir» deniliyor. 

BAŞKAN — Evet, o maddeye bunu yazmıştık. 
Burada bahsedilen meslekî sicil; tamam, anlaşıldı. 

34 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

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

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Bina araç ve gereçler 
MADDE 35. — Devlet güvenlik mahkemelerinin 

görev yapacakları binaların temini ve bu mahkeme
lerin araç, gereç ve sair ihtiyaçları Adalet Bakanlığı 
bütçesinin ilgili bölümlerine eklenecek ödeneklerden 
karşılanır. 

(BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

36 nci maddeyi okutuyorum1: 
Kovuşturma giderleri 
MADDE 36. — Devlet güvenlik mahkemeleri

nin ve Cumhuriyet savcılığının kovuşturma giderleri, 
Adalet Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 
Devlet güvenlik mahkemesi başkan, asıl ve yedek 
üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve savcı yardımcıla
rı ve bu mahkemelerde çalışan diğer görevlilere ke
şif, bilirkişi incelemesi, delillerin tespiti ve soruştur
ma vesait adlî işlemler için merkez ilçe hudutları dı
şında görev yapmaları halinde, gerçek yol giderleri 
ile görevde geçen günler için ek gösterge dahil brüt 
aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelik ve
rilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşılamazsa, 
aradaki fark belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca 
ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler, gün
deliklerin yüzde ellisini geçemez. 

Devlet güvenlik mahkemesinin bulunduğu bele
diye hudutları dahilinde yapılacak adlî işlemlerde 
mahkeme hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve Cum» 
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huriyet savcı yardımcıları ile diğer görevlilerin yol 
giderleri ve tazminatları hakkında Harçlar Kanunu
nun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Lojman tahsisi 
MADDE 37. — Devlet güvenlik mahkemesi 'baş

kan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcısı ve Cumhuri
yet savcı yardımcılarına, görev yaptıkları yerde ve 
görevlerinin devamı süresince, öncelikle ve sıraya 
bakılmaksızın Adalet Bakanlığınca lojman tahsis 
edilir. Lojman tahsis edilemeyenlere, kirasının loj
man kirasından fazla olan kısmı Adalet ÎBakanlığı 
bütçesinden karşılanmak suretiyle konut temin edi
lir. 

• 

Devlet güvenlik mahkemesinin askerî yargıya 
mensup; üyeleriyle Cumhuriyet savcı yardımcıları, 
sıraya tabi olmaksızın Silahlı Kuvvetlere ait lojman
lardan da yararlanabilirler., 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ıBuyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR '(Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin 
verirseniz kısaca arz edeyim. 

Madde Danışma 'Meclisi metninden «Konut tah
sisi» maddesi hükmünde gelmişti ve lojmanların ki-
rasız verileceği belirtilmişti. Biz bununla diğer per
sonel hakkında beraberlik olmadığı için, lojman ki
rasının da verileceği, fakat öncelikle, sıraya bakıl
maksızın lojman tahsis edileceğini burada belirttik. 
O yerde lojman temin edilmezse Adalet Bakanlığı 
kira karşılığında lojman temin edecek ve o bölgede
ki lojman kirası kadarını kendisine alacak, üstünü 
ödeyecek. Ayrıca, askerî hâkimler de Silahlı Kuv
vetlere ait lojman varsa ıbunlardan istifade edebile
cekler. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum. 
Devlet güvenlik .mahkemelerinin sıkıyönetim as

kerî mahkemelerine dönüştürülmesi 
MADDE 38. — Devlet güvenlik mahkemesinin 

yargı çevresinin tamamını veya bir kısmını kapsaya
cak şekilde sıkıyönetim ilan edilmesi halinde o yar

gı çevresinde birden fazla Devlet güvenlik mahke
mesi olmak kaydıyla. Devlet güvenlik mahkemesi 
aşağıdaki esaslara göre sıkıyönetim askerî mahkeme
sine dönüştürülebilir; 

a) Genelkurmay Başkanlığının lüzum gösterme
si. Millî Savunma (Bakanlığının istemi üzerine, o yar
gı çevresindeki bir numaralı Devlet güvenlik mah
kemesi, dışında kalan Devlet güvenlik mahkemeleri 
kuruluşlarındaki usule göre kaldırılabilir. 

b) |(a) 'bendi hükümlerine göre kaldırılan Dev
let güvenlik mahkemelerindeki dava dosyaları bir 
numaralı Devlet güvenlik mahkemesine devredilir. 

e) Kaldırılan Devlet güvenlik mahkemelerinde 
görevli adlî ve askerî yargıya mensup hâkimler, o 
yargı çevresinde kurulan sıkıyönetim askerî mahke
mesine atanırlar. 

BAŞKAN — Bu maddeden §öyle anlaşılıyor: 
Eğer o bölgede birden fazla Devlet Güvenlik Mahke
mesi varsa, bir numaralısı herhalükârda kalacak, di
ğerleri kaldırılabilecek. Eğer bir tane varsa muhak
kak kalacak. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
Çünkü, Devlet Güvenlik Mahkemesinin göreviyle, 
sıkıyönetim mahkemelerinin görevi her zaman bir
birine uymamaktadır. Ayrıca Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin belirli bir bölgede, yedi - sekiz ili 
kapsayacak şekilde yargı yetkisi bulunmaktadır. Ör
neğin, sıkıyönetim yalnız Ankara'da ilan edildiği tak
dirde Devlet Güvenlik Mahkemesinin diğer illerdeki 
görevi devam edecektir. Sıkıyönetim saniyen süreli
dir; 6 ay süreyle ilan edilmekte, sonra 4 aylık bir sü
re de uzatılmaktadır. Dosyaların gereksiz gidip gel
mesine neden olmamak için bir tanesinin kalmasını 
öngördük. 

Arz ederim. 
ıKEMALETTlN ALİ KÂŞİFOÖLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ana 
şart maddenin birinci fıkrasında vurgulanıyor ve 
«birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi var ise» 
deniliyor. Bundan sonra artık, kanaatim odur ki, 
yüksek huzura getiriyorum ve arz ediyorum; (a) fık
rasında «kaldırılabilir» şeklinde değil de «kaldırılır» 
şeklinde bir düzenleme, tahmin ediyorum esasa da
ha iyi uyacaktır. 

BAŞKAN — Yalnız, belki üç-dört tane vardır, iki 
mahkeme bırakılır da diğer ikisi kaldırılabilir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, o açı
dan düşünmüştük. 
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BAŞKAN — Yoksa «Kaldırılır» dersek, bir tane
si kalır, hepsi kaldırılır. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU {Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, 
burada «Genelkurmay Başkanlığının lüzum .göster
mesi, Millî Savunma (Bakanlığının istemi üzerine o 
yer çevresindeki 1 numaralı Devlet Güvenlik Mah
kemesinin dışında kalan Devlet Güvenlik Mahkeme
leri, kuruluşlarındaki usule göre kaldırılabilir» di
yor. Eğer burada, Genelkurmay (Başkanlığı bir tane 
istiyorsa, bir tane vermek mecburiyetinde yetkili ku
rullar efendim; iki tanesini istiyorsa vermek mecbu
riyetinde, çünkü, nasıl olsa 1 numaralı kalacaktır. 
Bu 'bakımdan, bir tane istiyorsa, burada artık Genel
kurmay Başkanlığının, emrin yerine getirilmesi nokta
sından mesele ele alındığı zaman mutlaka yerine ge
tirilecektir. ı 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — İzin verir misiniz Sayın Devlet 
Başkanım? 

BAŞKAN — Evet. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Bu konuyu Komisyonda uzun 
uzun tartıştık. Sizin de buyurduğunuz gibi, Genel
kurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine, «1 
numaralının dışındakiler kaldırılır» denirse, bu amir 
hükümdür, Genelkurmay Başkanı dahi, kaldırılma
sını istiyorsa, üçünün de kaldırılmasını istemek zo
runda kalacaktır; o bakımdan getirdik. Eğer dört ta
ne varsa, gerekirse iki tanesinin, gerekirse bir tane
sinin, gerekirse üç tanesinin kaldırılmasını istesin ve 
onlar kaldırılsın. 

Zaten Sayın Kâşifoğlu'nun da sözleri zapta geç
ti. Maksadımız bu idi. Sadece elastikiyet vermek için, 
ihtiyaca göre; hâkim ihtiyacına, hizmetin gereklerine 
göre bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi kaldırılsın şek
lindeki uygulama olsun diye böyle düzenlendi. Aksı 
halde, üçünün de kaldırılması zorunluluğu olurdu. 

BAŞKAN — Zaten bu «kaldırılma» değildir de 
esasında, «Sıkıyönetim mahkemeleri şekline dönüş-
tÜrülmesi»dir. Kaldırınca, lağvetme manasına gelir 
ki, bir daha kurulması çok zor olur sonra. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR l(Adalet Ko
misyonu Başkanı) — O anlamda, dönüştürme; fakat 
şöyle dönüştürme: Sıkıyönetim... 

BAŞKAN — Çünkü, yukarıda ilk birinci fıkra
da öyle dedik; «Sıkıyönetim askerî mahkemesine dö
nüştürülebilir». 

(a)'da ise, «kaldırılabilir» dedik. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİPOGLU {Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Halbuki, sıkıyönetim kalktığı 
andan itibaren onlar yeniden Devlet Güvenlik Mah
kemesinde hâkim ve başkanı olarak görev yapacak
lardır., 

BAŞKAN — Kaldırma değildir bu esasında, yani 
lağvetme değildir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, çok 
özür dilerim, izin verirseniz kısaca arz edeyim. 

Sıkıyönetim askerî mahkemesinin kuruluşuyla 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin kuruluşu farklı. Bi
rinde subay üye var, sıkıyönetimde sivil hâkim de 
vermek mümkün; fakat başlıbaşına sıkıyönetim as
kerî mahkemesi, askerî mahkemedir. Buradaki dö
nüştürme, Anasayasanın 143 üncü maddesine uygun 
olarak, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tabiî ki 
elindeki dosyaları 1 numaraya devredebilmesi için 
onu kaldırmak lazım, yani dönüştürme şekli böyle 
olur. Kaldırılacak ve hâkimleri sıkıyönetim mahke
mesine atanacak. 
1 BAŞKAN — Tamam, yine aynı yerde belki de 
vardır., 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR ((Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sıkıyönetim kalktığı zaman, 2 
nci maddeye göre Adalet Bakanının orada üç tanesi 
kaldırılırsa, üç tanesini hizmet bakımından tekrar 
kurma yetkisi var; aynı hâkimleri aynı görevlere ata
yacak. Başka şekilde Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin varlığı devam edip de sıkıyönetime dönüşmesine 
imkân, yok. Atamalar yapılacaktır. 

O bakımdan hu dönüşme, kanımca Anayasanın 
gerek 143 ve gerekse 145 inci maddelerine, gerekse 
Sıkıyönetim Kanunu hükümlerine uygundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
!38 inci madde üzerinde başka söz almak isteye*». 

Var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenbr... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Mülkî makamlara bildirme zorunluluğu 
MADDE 39. — Devlet güvenlik mahkemelerince 

hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler, cezala
rının bihakkın infazından sonra devamlı olarak otur
dukları ikamet ve iş yeri adresleriyle bunların değiş-
şikliklerini, beş yılı geçmemek üzere, hükmolunan 
cezaya eşit bir müddetle ikamet yeri mülkî makamı
na bildirmek zorundadırlar. 
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Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan bir yıla ka- I 
dar hapis cezasıyla eezalandrrılar. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul ederler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. j 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
MAÖDE 40. — 26.10.11963 tarih ve 357 sayılı 

Askerî (Hâkimler (Kanununa aşağıdaki ek madde 7 
ve. madde 8 eklenmiştir. 

EK MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi 
üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardım
cılığı görevlerine atanan askerî hâkim subayların rüt
be terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yap
malarını sağlayacak yeterlilikleri, bu Kanunun ve 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun hükümleri saklı kalmak şartı ile, aşağıda belir
tilen şekilde düzenlenecek sicillerle saptanır. 

a) (Birinci sınıfa ayrılmış üye ve yedek üye as
kerî hâkimlere subay sicil belgesi düzenlemeye ve 
sicil vermeye yetkili birinci sicil amiri 'Millî Savun
ma Bakanlığı 'Müsteşarı, ikinci sicil amiri Millî Sa
vunma Bakanıdır. 

b) Cumhuriyet savcı yardımcılığı kadrolarına J 
atanan askerî hâkim subaylar hakkında; I 

1. Meslekî sicil belgesi,- Yargıtay da inceleme 
yapan dairece ve adalet müfettişlerince, bu Kanun
daki esaslar göz önünde tutularak verilecek sicil not
larına göre düzenlenir ve bu sicil belgesi süresi için
de Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

2. Subay sicil 'belgesi, sırasıyla; Millî Savunnu 
Bakanlığı ilgili müsteşar yardımcısı, müsteşarı ve 
Millî Savunma Bakanı 'tarafından düzenlenir. 

Cumhuriyet savcı yardımcısı askerî hâkim su
baylar hakkında Devlet güvenlik mahkemesi Cum
huriyet savcısı tarafından, subay sicil formu esasla
rına göre kanaat notu verilir. •[ 

BAŞKAN — Demin konuştuğumuz şey burada 
işte, yani Yargılayın ve adalet müfettişlerinin ve
recekleri meslekî sicil belgeleridir onlar; yani bizde
ki sicil gibi değildir; o da kendilerine özeldir, onları 
gönderecek. Fakat, esas sicil, Millî Savunma Ba
kanlığınca düzenlenecek, değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Burada, gerek üyeler hakkında, 
gerekse savcılar hakkında kademeler itibariyle kimin 
sicil vereceği düzenlenmiştir. 

İBAŞKAN — Bu ek madde 7 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Buyurun. | 
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HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Burada bir hususu arz etmek 
isterim. 1773 sayılı Kanunda bu Askerî HâkimL' 
Kanununa ek madde 4 olarak eklenmişti. 1773 sayılı 
Kanunu Anayasa Mahkemesi iptal edince, o madde 
de kendiliğinden iptal edilmiş oldu. Danışma Mecli
sinin metninde ek madde 4 olarak gelmişti; biz, uy
gulamada yanlışlık olur, eski madde var diye, yeni 
bir ek madde olarak sırayı takip edip ek madde 7 
olarak hazırladık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Ek madde üzeninde başka söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
Ek madde 7'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 8'i okutuyorum : 
EK MADDE 8. — (Devlet Güvenlik Mahkeme

lerinin askerî yargıya mensup; mahkeme üyeleri ile 
Cumhuriyet savcı yardımcıları, Genelkurmay Per
sonel Başkanı, Adlî Müşaviri ile atanacakların men
sup olduğu Kuvvet Komutanlığının personel başka
nı ile adlî müşaviri ve Millî Savunma Bakanlığı 
Askerî Adalet İşleri Başkanından oluşan Kurul ta
rafından seçilir ve usûlüne uygun olarak atanırlar. 

BAŞKAN — Bk madde 8 üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

Şimdi, kabul edilmiş bulunan ek madde 7 vt ek 
madde 8'in çerçeve maddesi olan 40 inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümleri, 

1 Mart 1984 tarihinden itibaren işlenen suçlar hak
kında uygulanır. 

BAŞKAN — Bu suretle yürürlük maddesi de 
böyle olmuş oldu. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN - -
Efendim, bunu Mayıs ayına getirirsek, hâkimlerin 
tayini bakımından çok faydalı olacak. Sayın Albay 
Cemil Beyefendi ile de görüştük, kendileri de; «Biz, 
1 Mart 1984'e kadar bu tayinleri yapamayız, askerî 
hâkim bulamayız» dediler. Bizim için de kolay o!ur. 
Takdirinize arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Yani tayin mevsimi bakımından 
mı bir sıkıntı var? 

ADALET (BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Evet. 
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DENİZ HÂKİM ÖNYfÜZBASI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Üyesi) — Hem ta
yin mevsimi bakımından Sayın Cumhurbaşkanım, 
hem de sıkıyönetimin görevlerinin daha hafifleyerek 
sıkıyönetim mahkemelerinde görevli askerî hâkimle
rin buralardan alınarak, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerine atanmalarının sağlanması düşünülüyor. 

iBAŞKAN — Olabilir, var mı bir şey?» 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — 1 Mayıs, psikolojik bir etki ya
par, o tarihi Mayısın başka bir gününe getirelim 

•BAŞKAN — Ne olur yani 1 Mayıs olursa? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adabt Ko

misyonu Başkanı) — Hayır efendim, 5 Mayıs, 10 
Mayıs sökünde yapalım. 

BAŞKAN — Yok canım, öyle şeylerden çekin
meyin, «ti Mayıs» yok ki artık. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Hayır, bilemiyorum efendim, 
maksatlı yapılmış falan gibi olmasın. 

BAŞKAN — Yok öyle şey, geçti o, kaldırdık o 
«1 Mayıs»ı. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFDĞLU [(Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir de 
sanki burada 1 Ocak veya 1 Mart dendiği zaman, sı
kıyönetim kaldırılacakmış gibi bir hava da sezilebi
lir. O bakımdan da daha ileri bir tarihe diyoruz. 

BAŞKAN — Peki, siz Komisyon olarak 1 Mayıs 
olmasına katılıyor musunuz? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim, 1 Mayıs olma
sına Komisyon olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, öyle okuyunuz efendim. 
«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümleri 

1 Mayıs 1984 tarihinden itibaren işlenen suçlar hak
kında uygulanır.» 

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

Geçici 1 inci maddeyi bu okunan son şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulacak Devlet güvenlik 

mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
Adalet Bakanlığı Bütçesi içinde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili 
tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlem
leri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

Geçici madde 3'ü ve kadro cetvelini okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla kurulacak 

Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere ilişik cetveldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı 
taşra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler bölümü 
hâkimlik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine 
eklenmiştir. 
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Görev Unvanı 

Başkan 
Üye (Asıl ve yedek) 
Cumhuriyet Savcısı 
Cumhuriyet savcı yardımcısı 
Cumhuriyet savcı yardımcısı 
Cumhuriyet savcı yardımcısı 
Cumhuriyet savcı yardımcısı 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı 
Adlî emanet memuru 
Levazım - Arşiv memuru 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi , 
Şoför 
Adlî tabip 
Müstahdem 
Müstahdem 
Gece bekçisi 
Kaloriferci 

KADRO CETVELİ 

Sınıfı 

Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Sağlık Hizmetleri 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 

Derecesi Adet 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
3. 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
13 
5 
13 
14 
14 
14 

24 
48 
8 
10 
15 
15 
8 
8 
8 
8 
24 
8 
8 
14 
14 
34 
58 
24 
8 
40 
90 
30 
30 

BAŞKAN — Bu kadro oetveli niye geçici mad
deyle konmuş? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Uygun bulursanız Hükümet bu
nu cevaplasın. Kanunla kadrolar yapılır aslında Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Kanunla yapılır da niye geçici mad
de ile konmuş? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Genel Kadro Kanunu çıkarılacak. 

SEDAT TÜZÜNER (Millî Güvenlik Konseyi Ya
sama Sekreteri) — Genel Kadro Kanunu içinde yer 
alacak. Bu gelesiye kadar Bakanlar Kurulu ikararna-
mesiyle oluyor. 

BAŞKAN — Orada yer alacak, onun için demek; 
tamam. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, aynı 
şeyi Yargıtay için de yaptık, Devlet Güvenlik Mahke
meleri için de yaptık, Bölge İdare Mahkemeleri için de 
yaptık. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Evet, bunu söylemekle beraber bir de bu sağlık hiz
metlerine bir hemşire ilave etsek Sayın Cumhurbaş
kanım, adlî tabip tek başına bu işleri yapamaz, şimdi 
hatırladım. 

BAŞKAN — Evet konmamış. 
Ne diyorsunuz?.. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Hükümet getirmiş, madem ihtiyaç 
duyuyorlar, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Adlî tabip» in altına, «sağlık 
memuru - hemşire» yardımcı sağlık hizmetlerinden 
olacak. 

Derecesi kaç olacak? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sekiz olabilir, yedi de olabilir; 
yedi diyelim isterseniz. 

BAŞKAN — Kaç kişi? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Beş olduğuna göre isterseniz 
on kişi olsun. 
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BAŞKAN — Hayır, sekiz kişi adlî tabip, yok fazla 
gelir. 

KEMALETTtN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Her birine birer tane mi yoksa 
ikişer tane mi? 

BAŞKAN — Her birine yok, ikisine. 
KEMALETTtN ALİ KÂŞlEOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — İzin alırsa diye düşündüm. 
BAŞKAN — Dört tane yeter efendim. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Her mahkeme için Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ha, her mahkeme için. 
DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK 

ODMAN (Adalet Komisyonu Üyesi) -^ Sayın Cum
hurbaşkanım, sekiz bölgeye bölündüğüne göre her 
mahkemeye bir sağlık hizmetlisi verilecek. 

BAŞKAN — Anladım, sekiz olacak. 
Derecesi yedi olsun, adlî tabipten sonra onu 

okuyunuz. 
«Sağlık memuru - hemşire; yardımcı sağlık hiz

metleri sınıfı; derecesi yedi; adedi sekiz» 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Geçici 3 üncü maddeyi bu düzeltmeyle beraber 
ek cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeye bir fıkra, eklenmesi hak
kında Adalet Bakanımızın önergesini okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte dan Devlet Güvendik Mahkemele

rinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
Tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kâzım AKDOĞAN 
Adalet Bakanı 

GEÇİCİ MADDE 4. — Devlet Güvenlik Mahke
mesi başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcısı ve 
Cumhuriyet savcı yardımcıları yukarıdaki fıkralara 
göre lojman tahsis ve temin edilemeyen yerlerde, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlardan 
geçici olarak yararlandırılırlar. Bu konuya ilişkin esas
lar, Adalet Bakanlığı ile ilgili kamu kuru mve kuru
luşu arasında yapılacak protokolle belirlenir.» 

BAŞKAN — Lojmanı yoksa, kira ile tutabilir 
demiştik. Buna gerek var mı acaba? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Cumhurbaşkanım, belki kira sile tutulacak yer 
bulunmayabilir. Mesela, Şeker Şirketinde veya diğer 
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devlet kuruluşlarında boş daireler olur, geçioi olarak 
biz bunu istiyoruz; ondan istifade edilsin diye. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada 
düzenlemeden önce bir hususu maddeye eklemek is
tiyorum. «Yukarıdaki fıkra» değil de, 37 nci madde 
hükmüne göre» dememiz lazım. İkincisi, zaten an
laşmak suretiyle protokol yapacaklar, eğer Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri kabul ederse, biz Komisyon 
olarak katılıyoruz. Tabiî ihtiyaçlarının karşılanması 
gerekli. Protokola bağlı zaten, karşı tarafla protokol 
yapılacak. 

BAŞKAN — «Yukarıdaki fıkraya göre» değil, 
«37 nci maddeye göre» denilecek. 

Evet, bu düzeltilmiş şekliyle bir daha okuyunuz. 
«Geçici Madde 4. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 

başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet savcısı ve Cumhu
riyet savcı yardımcıları 37 nci maddeye göre lojman 
tahsis ve temin edilemeyen yerlerde, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlardan geçici olarak 
yararlandırılırlar. Bu konuya ilişkin esaslar, Adalet 
Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşu arasında 
yapılacak protokolle belirlenir.» 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında Komisyonun 
bir diyeceği var mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, buyur
duğunuz gibi esas olan 37 nci maddedir; lojman esas
larını düzenlemektedir. Sayın Adalet Bakanımızın ver
diği bu önerge ile, lojman yapılmamışsa, yoksa, kiralık 
konut için münasip bina bulunamadığı takdirde Dev
let Su İşleri ve benzeri kuruluşların da boş daireleri 
varsa, imkânları varsa kendileriyle anlaşmak suretiyle 
protokol yapılarak buralardan yararlanılabilir. 

BAŞKAN — Esas olan lojman yapmaktır, ondan 
sonra esas olan lojman olabilecek bir yeri kira ile 
tutmaktır, o da bulunamazsa o takdirde buna müracaat 
edilecektir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Zaten onun için de geçici madde 
olarak yazmışlardır. 
> BAŞKAN — Buyurun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu şekliyle 
geçerse o kamu kurum ve kuruluşlarına ait personel 
bir tarafa bırakılabilir, bu kanun maddesine göre. 

«Boş olduğu takdirde lojmanlardan geçioi olarak 
yararlandırılırlar» diye bir ilave yapsak, daha uygun 
olur. 
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ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Efendim, «öncelikle» tabiri yok bizim önerimizde; 
olmadığına göre, hemen kendi personellerini bırakıp 
bize bunu tahsis etmezler. 

BAŞKAN — Hayır 37 nci maddeye göre öyle ama, 
«öncelikle tahsis edilir» deniyor. 

HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Hayır, lbu maddede yok. 

Yalnız Komutanım haklılar, yazılışı biraz değişti
rebiliriz, çünkü boş lojmanlardan yararlandırılacak
lardır. 

ORAMİRAL NEJAT TOMER — «Diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlardan geçici ola
rak yararlandırılırlar» diyor, kanun muhayyer olarak 
veriyor. Binaenaleyh kamu kurumunda lojman varsa 
hemen oradan bir tanesini tutabiliyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — «Yararlandırılabilirter» yapar
sak Komutanım, daha uygun olur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yahut, «ya
rarlandırılabilirler» demek lazım. 

BAŞKAN — «^Yararlandırılabilirler» denir, çün
kü protokol yapılacak, protokol olduğuna göre «ya
rarlandırılabilir» olacak, «yararlandırılırlar» değil. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Evet, böylece o kamu kuru
muna yetki veriyoruz, Adalet Bakanlığına da yetki 
vermiş oluyoruz ve böylece Komutanımın belirtmiş 
olduğu mahzuru da geçmiş oluyor. 

BAŞKAN — «Yarralandırıla'bilirler» şeklinde ola
cak. Buna göre düzeltilecek. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, «geçici olarak yararlandırı
labilirler» şeklinde düzelttik. 

BAŞKAN — Yoksa oturana, «Çık da sen, öteki 
otursun» şeklinde değil, değil mi?. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim. 

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

'Bu Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü madde olarak hu önerge ka'bul 
edilmiştir. 

Şimdi, 41 inci madde olarak ilave edilmesi iste
nen ve Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Se
dat Celasun'a ait 'bir önerge vardır, onu okutuyo
rum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına aşağıdaki 

maddenin 41 inci madde olarak ilavesini ve diğer 
maddelerin numaralarının buna göre teselsül ettiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Genel Komutanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

MADDE 41. — 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı 
Askerî Hâkimler Kanununun 15 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Üsteğmenlik ve yüzbaşılık rütbe
lerinde almış oldukları geçerli sicil notları ortalaması 
sicil tam notunun •% 70 ve daha yukarısı olan ve 
askerî hâkimlikte fiilen 10 yılını doldurmuş bulunan 
binbaşılar birinci sınıfa geçirilirler. 

Bu şekilde 'birinci sınıfa geçirilme işlemlerindeki 
değerlendirme biribaşı, yarbay ve albaylığın müteakip 
yıllarında da yapılır. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha 
evvelki takdimimizde, Genelkurmay Adlî Müşaviri 
askerî hâkim miktarının yeterli olmadığını belirtmiş
lerdi. 

Anayasanın 143 üncü maddesine göre, askerî hâ
kimlerin, Devlet Güvenlik Mahkemesinin asil ve ye
dek üyeelri olabilmeleri için 'birinci sınıfa ayrılmış ol
maları gerekir. 

Sayın Jandarma Genel Komutanının verdiği öner
ge, 357 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin değiştiril
mesini öngörmektedir. Oradaki hükme göre, en az 
yarbay olunacak birinci sınıfa geçebilmek için. öner
gede ise, birinci sınıfa ayrılabilmek için binbaşı ol
mak yeterli görülmektedir. 

Burada, izin verirseniz Anayasanın üç maddesini 
arz etmek isterim. Anayasanın üç maddesinde de 
askerî hâkimlerin görev yerlerinin birinci sınıfı ge
rektirdiği ' vurgulanmıştır. Bunlar, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleriyle ilgili 143 üncü madde, Askerî Yar-
gıtayla ilgili 156 ncı madde, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesiyle ilgili 157 nci maddelerdir. 

Gerçi, Askerî Yargıtay Kanununda ve Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesiyle ilgili kanunda, «En az 
yarbay rütbesinde birinci sınıfa ayrılmış hâkimler» 
deyimi var; -bu önergeyi daha evvel Genelkurmay 
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Adlî Müşaviri Albay Sezgin'in elinde gördüğümüz
de kendisi de 'bu ihtiyacı belirttiler; böyle bir ihti
yaç var- ancak, ileride bir binbaşı, «©en, mademki 
'birinci sınıfa ayrılıyorum, Askerî Yargıtaya seçilme 
hakkım var» diyebilecektir. Kanunda, arz ettiğim gi
bi, «yarbay» diye bir husus var; fakat bir taraftan 
da ihtiyaç var. 

Biz, önergeye bu yönü Mıbariyle kalttlıyoruz; ama 
aceleye mi geMh, ,ydksa 357 sayıılı Kamunun değişik
liği sırasında mı ele altosun konusunu yüksek takdir
lerinize arz ed'iyoruiz. Devflielt Güvenlik Mahkemelerine 
a'taima'laır ıda 1 Mari 1984 taritiinide yapıllacaktır. 

BAŞKAN — 1 Mayıs. 1984 tarihinde. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (AdalM Ko
misyonu Baışlkanı) — 1 Mayıs 1984 tarihinde göreve 
başllayacak, çünkü yürürlük maiddeslinlde aitama'ları İki 
ay daha önceye ailmıış'tık. Bu balkımdan talkdürifârinüze 
bırakıyoruz; ihtliyaca da «ahdî kaltıliıyoruz; çünkü «hâ
kim yo!k» diyorlar. 

HÂKİM AUBAY CEMİL SEZGİN (MiMÎ Sa
vunma Bakanlığı Ternsülcisii) — Sayın Cumhurbaş
kanım, ıbir hâlkiim Ibinlbaşı 15 senede birinci sınıf hâ
kim ölüyor, genel yargıdaki hâkim arkadaş ise, 1'2 
senede birinci sınıfa ayrıilaibiliıyor; yani birinci sınıf 
oUmasına bir mani yo!k. Yargıltay Kanununida ve İdare 

.Mahkemeleri Kanunumda «Yarbay ve aDbaıy olacak 
ve birinci sınıf olacak» ıdliye bir rütbe sarftı öngörül
müş. • 

Anayasamız ıda, Yargıltaydaiki hâlkıimilerin özüıülk 
haklarını ve seçilme uisülerini kanuna bıralkmış. Kal
dı ki, Ahayalsamıızın 15 inci maddesüne göre, «Bu ka
nun Anayasaya aykıridır» dîye iddia edilmesi müm-
ıkün değildir. 

'O bakımldan biz, bu iihtiyacı karşılialmak ve hâ
kim bu/Iabilmek içlim yapltık bunu; fakat 357 sayılı 
Kanunun değişikliği sıırasımida ıda olabilir; talkid'iderî  
nize sunuyorum. 

BAŞKAN — Bu görüştüğümüz kanun, Devlet 
Güvenlik Mahkemelileri Kanunu. Bu kanunun içeri-
siınlde 3'57 sayıilı Askerî Hâlklimler Kanununun \bir 
m'alddesüırü değiştirmek olmaz. Burnu sonradan başka 
bir vesileyle ele almak lazımı ve diğer kanunlarla il
gili malddelierıni de ona göre düzen'lem'elk lazım. 

HÂKıİM ALBAY CEMİL SEZGİN (MülHÎ Sa
vunma Bakanlığı Temsilcisi) — Efendlim, ek: 7 nci 
madlde böyle yapıl'dıığı iç'in, oraida bir örmeği olduğu 
'için teklif dbtük. 

BAŞKAN — Ek değil bu, 41 inci madde; yani ge
çici madde değil. 

HÂKİM ALBAY CEMİL SEZGİN (Mîllî Sa
vunma Bakanlığı TemisliılcM) — Sayın Cumhurbaş
kanım, 40 met maldde böyleydi efendim, ona dayan
dırdık. 357 sayıilı Kanunu buraida bir etk madldeyle 
değiştirdik efenldüm. 

BAŞKAN — O, slioiıl verme mevzuluydu; mecbur 
ölidulk. Bunda ise, m'edburiyet yok. 

HÂKİM ALBAY CEMİL SEZGİN (M4MÎ Sa
vunma Bakanlığı Temsilcisi) — FeM efendim, talk-
diirîerin'ize bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Burada 'ise, yarbay, albay filan ver
meye gayret edeceğiz. Savcı yardımicıUarı için böyle 
bir durulm yok, yalnız hâkîmller için değil mi? 

HAKİM ALBAY CEMİL SEZGİN (MüMÎ Sa
vunma Bakanlığı TemislilcM) — 16 tane hâkim için 
efen'dim; 70 tane albay var halihazırda. 

BAŞKAN — Tamam, mahkemelerin sekizi birden 
hemen açimayacalk belki; belllkıi de kaldem'ei olarak 
açıUacak. 

HÂKİM ALBAY CEMİL SEZGİN (M'İMÎ Sa
vunma Bakanlığı Temsilcisi) — 357 sayılı Kanunun 
değişikliği ile de yapilabıillir efendüm; 'Danışma Mec
lislimize geldi zalten. 

BAŞKAN — Taımıam, ora'da yapallılm değişikliği. 
ıHAKlİM ALBAY CEMİL SEZGİN (Milılî Sa

vunma Bakanlığı Temsilcisi) — Tamam, orada yapa
lım efendim. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Milılî Savunma Balkanlüğı Temislildisli) — Şunu arz ede-
cdkltüm efendim : Üç /taşanımız Var Danışma Meeffilsi-
ne sunulmuş durumda. Onlar görüşülürken bu konu 
nazarı dikkate alınabilir. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Önerge
yi geri alıyorum efenldüm. 

IBAŞKAN — Keridi kanunu konuşulurken, ele all
ınız, 

•Önerge geri veriilHmıiışjtiır. 
HÂKİM ALBAY CEMİL SEZGİN (Millî Sa

vunma Bakanlığı Tem'silcisli) — Bizim öneribriz Dev
let Güvenlik Mahkemelerimin 1 Mart 1984 tarihinde 
göreve başlayacağıma göreydü efenklıim. 

'BAŞKAN — Şimdi meselte ka tad ı , zalten Janldar-
mıa Genel Komutanımız da önergeyi geri allldıllar. 

41 inci ımalddeyii okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 41. — Bu Kanunun; 
a) Göreve il'IşUc'in hükümleri 1 Matlt 1984, 
b) Atamaya aflişkin hükümileri 1 Ocak 1984, 
c) Diğer hükümleri yayımı, 
Tarih'inde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Şimdi bu tarihiler değişecek değil 
mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adatet Ko-
miisyonu Başkanı) — 1 Mayıs 1984 ve 1 Mart 19'84 
şekll'inıde değişecek Salyın Cu'mlhurlbaşkamım, 

BAŞKAN — (a) fıkralsı 1 Mayfc 1984 oilacak, (b) 
fıkrası 1 Mart 1984 oilacak, diğeri aynı kalacak; yana 
göreve 1 Mayıs 1984 tarihinde başlayacak. 

Değişlik şekliyle maddeyi bir kere daha okutuyo
rum : 

Yürütlllük : 
MADDE 41.' — Bu Kanunun; 
a) Göreve ilişten hükümleri 1 Mayıs 1984, 
ib) Ataimaya illi'şlkim hükümleri 1 Maılt 1984, 
e) Diiğer hÜkümferi yayımı-, 
Taırihinlde yürüdüğe giirer. 
BAŞKAN — Altıaımaya ilişiklin hükümleri yazmaya 

gerek var mı? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adatet Ko

misyonu Başkanı) — Sayım Cumhuribaşkanıim, izîn 
verirseniz arz edeyim. 

'Komisyon oılaralk şu açıdan değiştirdik : 
Bu altaımaya ül'işlkıin hiülkümllerin tarimÜna muhakkak 

1 Mart 1984 tarihi olarak yazmadığıimız takdirde 
helmen aitammailaırı ıgeretoiır. Som fıkrada, «Diğer hü-
'kümiîeri» diyoruz ve 1 Mart 1984'te muhakkak aıtaı-
mallarım yapıilımiaisı gerdkimiiyor. Önce o hüklüimtari yü
rürlüğe girecek, yürürlüğe girdikten sonra Sayım 
Adalet 'Balkanı piarilalmasıını yapıp kurulla getirecek, 
kurul hizmetim ihtiyacıma göre tab'iî 1 Mayıs 1984 
ıfarilhıinden evveli altamaian Itdkemımül eltltıiırecdkltir. 

'BAŞKAN — 1 Mayıs 1984 tarihimde vazifeye baş-
fayalbilecelkterıi şıdk'ülde ayada'sım a>taımaılaırı. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adaklt Ko
misyonu Başkamı) — Bu arada, taibiî hizmetim ihti
yaçları belllk'i bir ay evvel altamımayiı ömgöreıbİfecekıtir. 
Çünkü, bunilıaır gidip oıraida siviiıl memurları, zabılt kâ
tipleri nli imltiifaan ddeceklerdir. Artık hizmetim übJöiıya-
cına göre madde 1 Mart 1984'ifce yürürlüğe girecek, 
altalma ise, p'lanh bir şdkilllde 1 Mayıs 1984 tarihimden 
evvel yapıilacalktıır. 

Diğer hükülmll'erİ riıse, yülksdk mallumılan olduğu 
Üzere, haızıdiik Itlemıîni, bütçenin aktarmalarımın yapıl-
ma'sı, binalarım temidi, vaısıitalarım, araç ve gereçlerin 
temÜıni gibi hususiları kapsamaktadır ve yayımı tari
hinde yürüdüğe girecektir. 

Yoksa, buyurduğunuz gibi, esas görev olarak 1 
Mayıs 1984 tarihi itİibaıriiyile işilenen suçlara Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri 'balkacakltır. Geçici 1 inci mad

deye göre, 1 Mayıs 1984 tarihimden evvel' işlenmiş. 
olan suçlar Devlldt Güvenil'ilk Mahkemesine gellmieye-
ceikltir. 

Arz dderim efendim. 
'BAŞKAN — Zaten, eğer Millî Savunma Bakan

lığı askerî hakimlilerden ve savcifliardan kâfi milktarda 
atayam'iıyorsa -!kli bu altamayla ilgili ıbir madde varldı-
Cumihuriydt savcıSırnııın teklifi üzerimle geçici görevde 
civardaki sıkıyönetim komultanllıkillarımdan da o böl
geye yetkili olarak hâkim ve savcı venillielbiiltecelkıtii ve 
ibilr ımlülddet diğer Devlet Güvenlik Mahkemesi böl
gesinde belki böyle idare edilebilecekti. 

KEMÂLETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Âdaîdt Ba
kanlığı TemisilbisÜ) — Sayın Cumhurbaşkanım, özür 
dilerim, 1 Mayıs 1984 .tarihinde mütilaka ve mutllalka 
8 bölgede en az l'er Dövilıdt Güvenlik Mahlkemesıinlim 
göreve başlaması lazımıdır. 

BAŞKAN — Başlayacak, ıbir şey demîıyorum; ama 
diyelim ,ki, 1'6 ıtame hâkÜlm veremedi Mıilî Savunma 
'Bakanlığı, çünkü, s'ıkıiyönieitliım vaır, diğer mahkemeler 
var; ellimde hâkim yolk. On ıtame hâklilm görevlendiır-
mi'şse, o takdirde oivardalkı Devlet Güvenılİlk Mahıke-
meleriimden boraya gidip geterdk hem oıradaik'i, hem de 
bulunduğu yerdeki davailara balkacak. 

IKEMALETTtN ALÎ KÂŞtFOĞLU (AdaM Ba-
kanilıığı TemisMcİsii) — En az 8 atsııl üye gerökiyor. 

(BAŞKAN — Mayıs ayıma kadar 8 a!sıl üye vere
bilir.-Eğer, 357 slayıili Askerî Hâkimter Kanunumda o 
Ideği'şiMiği de yaparsak, o zaman hintba'şıâar da bu işe 
girerler ve daha çok ralhalölilk sağlanır. 

41 indi madde üzerinde Ibaşka söz almak iülteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oyUarımıza sunuyoırum : Kalbuıl edenler... 
Elfımeyenil'eır... Kalbul ödillmiişitiır. 

42 nci mıaddeyii dkutuyorum : 
Yüıriültoo 
MADDE 42. — ıBu Kanun hükümlterini Bakan

lar Kurutlıu yüriüitiür. 
BAŞKAN — 42 nüi maldde üzerimde söz altoak 

isiteiyen vaır mı? Yök. 
'Maldldeyi oyllarımıiza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibuü edillmişlriir. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Ufak bir ma

ruzatta bullunmiak işitiyorum efendim. 
Şimd'i, koHlardü merikezilierinlde de bu Devfet Gü-

venülk Malhkemdfcri Ikurulluyor. Erzıimcan gübi bu ka
dar karışık bir bölgenin daha kenar bir Vilayetime 
gdtirmektense, daha merkezi ve esikîden ordu karar
gâhı olan ve hailen koiîorduliarım bulumdüğu Erzurum'» 
kurmak acaba daha uygum olmaz mı? 
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BAŞKAN — DevM Güverililk Mahkemesinin fcu-
nuMmaısı için cezaevleri vesaire bakımından Erz'incan 
mı yotkısa Erzurum mu dalha uygundur? 

IKEMALETTlN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adafet Ba-
fcaınürğı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, em-
ırederiseriiz kapaisilteDerirti nemlen öğrenebilirim. 

BAŞKAN — Ondu Karargahı idlduğu için Erzin
can'a kto'nuıldu. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Tem'sioisi) — Bu konuda Genelkurmay Baş-
kanliığMidaln gelen ilk yazıda ordu merkezi oflan yer
ler Öngör'üilİLiyofid'u. 

IBAŞKAN — Zalten lardulari'n bulunduğu yerlere 
konuldu; Mallaltya, İsltanlbull, İzmir; oırallard'a var. Ta
biî Erzincan Erzurum'a nazaran daha küçük bir vi
layet; falkat, zannddiiyorum Erzincan'da da cezaevi 
var, öyle değil mi? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Var 
efendim. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adaleft Ba-
kanlhğı TemisiılcM) — KapasiiteSüni de hamem öğre
nebilirim. 

Sayın Cumhurbaşkanüm, yüksek malluımiları oldu
ğu üzere, bölge Valiliği teşkilattı, topyekûn savaş ve 
mukavemet IkuvVeltlerİıniin oluşlruırulîması meseleleri l e 
ilgili olduğunu isani'yorum. Pazartesi günü mlüisiteşar 
ve m'ülsltaşar muaviinilmiiz'in ka!tıildığı> ifcopl'anltııida da bu 
konutlar görüşüldü. 

BAŞKAN — Daüma ordu karargâhımın bulundu
ğu yerlere kurulacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Erzurum çok 
dalha geniş imlkânJlara ısaihip bir şehir dlduğundam ba
zı ihltıiyaçlar daha rahat giderilebilir. 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî. 

BAŞKAN — Ona mukabil Trabzon da Erzin
can'a yakındır. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî, aslında bizim için mah
kemeler yönünden Karadeniz Bölgesi daha idealdir. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Üzerinde hâlâ çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Karadenizde; Trabzon'da bir tugay 
var. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsücisi) — O sebeple biz kendimizi bura
ya adapte ettik. Yoksa, esas ideal olan Trabzon'da 
bir Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulmasıydı. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunu» 
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun. 
6. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 

nci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi: 2/50; M. G. Konseyi: 2/104) (D. Mec
lisi S. Sayısı: 232; M. G. Konseyi S. Sayısı: 611) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasına geçi
yoruz. 

Altıncı sırada, 743 sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 257 nci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddo
lunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 611 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il

gililer yerlerindedirler. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Bu konudaki ilk sözü Sayın Komisyon Sözcüsü

ne bırakıyorum. 
Buyurun. 
DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK OD-

MAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, müsaade ederseniz, konunun Danışma 
Meclisinde reddedilmesi nedeniyle ayrıntılı olarak 
açıklamada bulunmak istiyorum. 

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin ta
rafından hazırlanan ve Türk Kanunu Medenisinin 
257 nci Maddesine 4 Fıkra Eklenmesi Hakkındaki 
Kanun Teklifi Danışma Meclisi Adalet Komsyonun-
da görüşülmüş; ancak, bu Komisyon kanun teklifi
nin reddedilmesi konusunda bir rapor hazırlamıştır. 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Aralık 1982 
tarihli 31 inci birleşiminde, işaret oyu ile bu «ret ra
poru» aynen benmsenmiştir. 

Daha sonra Komisyonumuza havale edilen teklif 
üzerinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlardan ge
len yetkili temsilcilerle, konu uzun ve derinlemesine 
incelemeye tabi tutulmuş ve Danışma Meclisi Ada
let Komsyonunun «ret raporu» nda yer alan husus
ların geçerli olmadığı kanısına varılarak teklif yeni
den gözden geçirilmiş, günümüz koşullarına uygun 

(1) 611 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir: 
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biçimde birtakım düzenlemelerle hazırlanarak önü
nüze getirilmiş bulunmaktadır. 

Maddelere geçildiği zaman konu üzerinde ayrıca 
bilgi arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeye geçmeden evvel Jandarma Ge

nel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyemiz 
Sayın Sedat Celasun'un birinci madde olarak ilave
sini teklif ettiği bir önerge var. Tabiî, bu önerge ka
bul edilirse o takdirde kanunun isminin de değişme
si lazım. Bu konuda da ayrıca bir önergesi var. 

önce birinci madde hakkındaki önergeyi okuta
cağım, eğer kabul edilirse o zaman kanun teklifinin 
isminin değişmesi hakkındaki önerge üzerinde görü
şeceğiz. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifine aşağıdaki 

maddenin 1 inci madde olarak eklenmesini ve Ka
nun Teklifinin müteakip madde numaralarının buna 
göre değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Genel Komutanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

MADDE 1, — 743 sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin 253 üncü maddesi aşağıdaki şekilde deiğştiril-
miştir. 

Â) Evlat edinme şartları : 
1. Evlat edinen için. 
MADDE 253. — Evlat edinme hakkı en az otuz-

beş yaşında olup da nesebi sahih füruu bulunmayan
lara münhasırdır. Evlat edinen kimsenin evlatlıktan 
en az onsekiz yaş büyük olması şarttır. 

GEREKÇE : Medenî Kanunun 253 üncü maddesi
ne göre evlat edinme hakkı en az kırk yaş olarak 
belirlenmiştir. 

Günümüzde nesebi sahih füruu bulunmayan kişi
lere daha geniş olarak evlat edinime hakkı, tanınma
sı, evlat edinme müessesesinin teşvik edilerek kimse
siz çocukların birer aile sahibi olmalarının sağlan
ması ve değiştirilen 257 nci maddenin uygulanmasına 
imkân verilmesi amacıyla evlat edinme hakkının en 
az otuzfbeş yaş olarak belirlenmesi» önerilmektedir. 
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BAŞKAN — Efendim, bu konuda Komisyonu
muzun görüşü nedir?. 

DENİZ HAKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFÎK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Komisyonumuz önergeye aynen 
katılmaktadır. Ayrıca Medenî Kanun Hazırlama Ko
misyonu tarafından da Medenî Kanun çalışmalarında 
bu yaş 35 olarak belirlenmiştir. Zira 35 yaş ailelerin 
tam çocuk sahibi olma yaşlarının hemen hemen sı
nırı sayılmaktadır. Bundan sonra 40 yaş gibi daha 
büyük yaşlarda çocuk edinilmesi halinde çocuğa ana-
baba şefkati tam olarak verilememekte ayrıca aile
ler de çocuklarının belli bir yaşa kadar büyüdüklerini, 
mürüvvet sahibi olduklarını görememektedirler. 

Diğer taraftan tıp ilmi de genişlemiştir. Bugün 
ailelerin belli süreler sonunda çocuk sahibi olup ola
mayacakları kesin olarak saptanmaktadır. Bu bakım
dan Komisyonumuz önergeye aynen katılmaktadır. 

BAŞKAN — Bu konuda dün televizyonda bir 
program vardı, orada da aynı konular söylendi. 

DENİZ IHA'KİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFÎK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu konu kanun teklifi halinde ha
zırlanırken, biz tamamen Türk kamuoyunun vicdan
larından gelen seslere göre teklifi hazırlamıştık. Zira 
Konseye binlerce hem yaş küçültülmesi, hem de aile
lerin kolaylıkla evlatlık yoluyla çocuk sahibi olabil
meleri, ve onlara ana-baba adlarını verebilmeleri yo
lunda dilekçeler gelmekteydi. Bu nedenle hazırladık 
ve hakikaten kamuoyunun vicdanını rahatlatacak ni
telikte (bir kanun teklifidir. 

ORGENERAjL SEDAT CELASUN — Baba 35 
yaşında, anne 28 - 30 yaşında, bu aile çocuk edinebi
lir mi, edinemez mi?. Nüfus kaydına işletebilir mi?. 

DENİZ HÂKÎM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFÎK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu su
rette birlikte evlat edinme halinde nüfusa geçiremez
ler, sadece 35 yaşını dolduran tarafın nüfusuna ge
çebilir. Belli bir yaş seviyesine kadar olgunluğa eriş
mesi gerekir. Çünkü, kadının küçük yaşta olması ha
linde, kendisinin sahip olmadığı çocuğa o şefkati ve
rebilmesi biraz zor olabilir. 

BAŞKAN — Kadının erkeğe nazaran daima ya
şı küçüktür. Kadınların çocuk sahibi olamama yaşı 
30 - 35 yaştan sonradır, erkek için mevzubahis değil
dir. Bunun tersi olduğu ender hadiselerdendir. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Efendim, 
'bu da büyük bir sakınca teşkil ediyor. Çocuk baba
nın nüfus kaydına geçmiş, anne bakamaz; halbuki 
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anne daha iyi bakar ama, anne nüfus kaydına geçire
miyor. Evlat edinmede 'bir sakınca oluyor. 

BAŞKAN — Aralarında 13 yaş fark varsa. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Yaş tah

didi koyalım, 20 - 25 diye yaş tahdidi koyalım. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Sayın Jan

darma Genel Komutanının önergesi kabul olunursa 
uygun olur, bu bir adım olur. Kanun hazırlama 
komisyonu bunu detayları ile incelesin. Bunun tat
bikatı yapılsın, bir adım olmuş olur, bu arada ko
misyon da çalışıyor, değerlendirirler. 

ESAT ŞENER (Adalet Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, Sayın Orgene
ralimin söyledikleri bir bakıma düşünülebilir; ama 
kadınların 35 yaştan önce evlat edinmelerini değil 
de, kocası evlat edindiği zaman kadın hangi yaşta 

jolursa olsun o da evlat edinsin istiyorlar; çift yönlü 
istiyorlar. 

Bunun sakıncaları : Bu ailenin boşandığını farz 
edelim, koca 35 yaşında, kadın 22 yaşındadır. Müş
terek evlat edindiklerinde ve sonradan boşandıkla
rında bu çocuğun kime verileceği meselesi ortaya 
çıkar. Bunun velayeti kime verilecektir. Boşandıktan 
sonra 35 yaşında olan bir kimse evlat edinemeyeceği 
halde, burada kadın tesadüfen 35 yaşında birisi ile 
evli idi, kocası evlat edindiği için o da tesadüfen ev
lat edinmiştir. Bu yönden sakınca doğurur. Sonra, 
bu haktır. Belli bir yaş vardır, nasıl bu rüşt yaşı 18 
yaşını doldurmakla ikmal edilirse, evlat edinme yaşı 
da belli bir yaştan sonra mümkün olur. Çünkü, o 
yaşa kadar biz bunların kendi çocuklarının olama
yacağı düşüncesine varıyoruz ve diyoruz ki, 35 ya
şına kadar bir kimsenin çocuğu olmamışsa, artık ço
cuk sahibi olamama imkânı belirmiştir, buna imkân 
verelim. Şimdi 22 yaşında kadın, kocası 36 yaşında 
evlat edindi, onun da evladı olursa, biz ilkeden de 
ayrılmış oluruz, evvela onun yaşının 35'e gelmesini 
bekleyelim; çünkü o boşanacak ya da kocası öle
cektir, şu veya bu sebeple evlenme feshedilecektir, 
öbürü ondan sonra evlendiği zaman yabancı bir ço
cukla nasıl gidecek başkasının yanına. Onun için iki
sine birlikte aynı şartın konması zorunludur. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde başka söz iste
yen var mı? Yok. 

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

1 inci madde olarak bu önerge kabul edildiğine 
göre ikinci önergeyi okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifine 1 inci mad

denin önergenin eklenmesi nedeniyle Kanun Tekli
finin adının «743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
253 ve 257 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Genel Komutanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

BAŞKAN — Değiştirilmesi değil, «743 sayılı 
Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 257 nci Maddesine Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun.» 

METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
o da değiştirmedir, yani fıkralar eklense de madde 
değişiyor demektir. 

BAŞKAN — Olabilir, ama doğrusu fıkra eklen
mesidir. Esasında değişmiyor, fıkra ekleniyor. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sizin buyurduğunuz daha detaylı oluyor efendim. 

BAŞKAN — «743 sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 253 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 257 nci 
Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi» şeklinde düzeltelim. 

2 nci maddeyi okutup kanunun değiştirilen baş
lığı ile birlikte oylayacağım. 

«MADDE 2. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin 257 nci maddesine aşağıdaki dört fıkra ek
lenmiştir. 

«Karı koca tarafından birlikte evlat edinilen ve 
mümeyyiz olmayan küçüklerin nüfus kaydında ana 
baba adı olarak, evlat edinen karı kocanın adları ya
zılır. 

Evlatlığın, miras ve başka haklarının halele uğra
maması ,aile bağlarının devam etmesi için evlatlı
ğın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile 
kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca her 
iki nüfus kütüğüne evlatlıkla ilgili resmî senedin ta
rih ve sayısı da kaydedilir. 

Evlatlığın, reşit olduktan sonra asıl ana babası
nın ismini kullanma hakkı saklıdır. 

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar mahkeme kararı 
olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde 
açıklanamaz.» 
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'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
KEMALETTIN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba-. 

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tek
lif ilk defa düzenlenirken bu başbakanlık vasıtasıyla 
Bakanlığımıza intikal etti ve halen çalışmalarını sür
düren ve aynı haklar bölümüne giren, yani son 300 
maddeye giren komisyonda bu mesele müzakere edi- • 
liyor. 

tik düzenlemede kesinlikle birlikte evlat edinmeden 
söz edilmiyordu, bir. ikincisi, keza evlat edinenin kü
çük olup olmadığından da söz edilmiyordu. O bakım
dan, Komisyon bu metni incelediği zaman buna karşı 
çıktı. Zira ana veya babadan birinin evlat edinmesi 
ve onun isminin evlat edinenin anne ve babasının 
sütununa yazılması arzulananın çok dışında birtakım 
görünüm verecekti. Örneğin Ali ile Ayşe evli, Ali 
bir çocuğu evlat ediniyor. Baba adı Ali olarak ya
zılacak, anne evlat edinmediği zaman başka bir isim 
yazılacak. O zaman çocuğun görünümü babası Ali, 
annesi Fatma. Hele hele kadın tarafından evlat edin
me halinde daha büyük mahzur ortaya çıkacaktı. 
Kadın mevcut kadın, fakat baba adı bir başka isim 
altında kendisini gösterecekti. 

BAŞKAN — Bu madde öyle değil ki. 
KEMALETTİN ALt KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Arz edeceğim efendim. 
Teklif niçin reddedildi, niçin komisyonumuzda 

Sayın İkinci Hukuk Dairesi Başkanımız Esat Şener 
ile ben karşı çıktım, diğer Komisyon üyeleri bu dü
zenlemeyi benimsemediler, Nüfus Kanununda böyle 
bir düzenlemeye gidilmesini arzu ettiler. 

Diğer bir konu da, her zaman evlat edinen kü
çük değildir, rüştünü ispat etmiş, 50-60 yaşma gel
miş bir kişi de evlat edinebilir. Nihayet, evlat edi
nenle kendi arasında 18 yaşlık bir fark varsa 50 
yaşındaki bir kimse de 68 ve daha yukarı yaşta olan
lar tarafından evlat edinilebilir. 50 yaşına kadar artık 
ana-ba!ba sütununda, kendi ana babası varken, bun
dan sonra dönüşüp diğer bir kimsenin ana ve ba
basının isminin yazılması belki hiç de arzu edilen 
bir durum yaratmayacaktır; evvelemirde evlat edi
neni üzecek bir pozisyon yaratacaktır. 

O bakımdan, Medenî Kanun Komisyonumuz bu 
ilk düzenleme nedeniyle, yani; 

1. Ana ve babanın birlikte evlat edinmesi kay
dının 'bulunmaması, 

2. Evlat edinenin küçük olması meselesinin bu
lunmaması nedeniyle ilk düzenlemeye karşı çıkmış

tır. Fakat, arz ettiğim gibi, Komisyonca fevkalâde 
iyi bir şekilde düzenlenerek bugün huzura getirilen 
metin, Sayın Bakanımın da iştirak ettiği, benim de 
candan iştirak ettiğim bir düzenleme olarak karşı
mıza çıkmaktadır ve bir yarayı da bu şekilde gider
mektedir. 

Bu arada, her evlat edinen kimse de yoksul de
ğildir. Olaki o kişinin de kendi ana babasından bir 
mirası olabilir, miras hakkı doğabilir; bütün bun
ları düzenleyen, hakkı hiçbir zaman geri itmeyen, 
fakat Türkiye'nin toplumu içerisinde, hakîkaten ka
nayan bir yarayı da giderici mahiyette arz edilmiş
tir bu teklif. Yani Danışma Meclisi Genel Kurulu
nun ve bizim Komisyonun ekseriyetle reddettiği hu
sus, tüm bu düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Sa
yın Şener'in de başkanlık yaptığı Komisyonda bütün 
bu durum giderilmiş ve madde huzurunuza, Hükü
met olarak Sayın Bakanımın da ve benim de bir ko
misyon üyesi olarak katıldığım bir düzenleme ola
rak çıkmıştır. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
Buyurun. 
ESAT ŞENER (Adalet Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Şimdi efendim, bu maddenin 
bu hali, tabiî -arkadaşımız izah etti- bugünkü duru
ma çok uygun. Eski haliyle gerçekten sakıncalı idi. 
Yalnız burada bir küçük fark var, buna ben bir nü
ans diyeceğim, gerekçelere geçmesi için konuşuyo
rum. 

Şimdi biz burada, birlikte evlat edinenlerin, ço
cuklara «kendi adlarını vermeleri» ilkesini kabul edi
yoruz. Bazen birlikte evlat edinilmez. Kadının çocu
ğu vardır, koca onu evlat edinir ya da kocanın ço
cuğu vardır kadın onu evlat edinir. Biz bu (birlikte) 
kelimesine tam sarılırsak bu tür çocukların ana ve 
baba adları bu Kanuna göre, değişmez gibi bir an
lama geliyor. 

O itibarla, bu metin, onları da kapsamaktadır. 
Birlikte evlat edinmeden amaç, sırf iki kişinin birlik
te evlat edinmesi değil; biri evlat edinmiş, biri gerçek 
ana baba ise, bu gibi hallerde dahi bunların ana ya 
da baba adları yeni duruma göre değiştirilebilir. Bu
nun gerekçeye geçmesinde yarar görüyorum, çünkü 
metin belki yanlış yorumlara yol açabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
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Bu 2 nci maddeyi, kanunun ismi ile beraber oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun isminin önergedeki şekilde değiştiril
mesi ve bu ikinci madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce mümeyyiz olmayan küçükleri 
birlikte evlat edinmiş olanlar, Kanunun yürürlüğünü 
izleyen bir yıl içinde, ilgili mercilere başvurmak su
retiyle yukarıdaki hükümlerin kendileri hakkında da 
uygulanmasını isteyebilirler. Ancak, bu Kanun yürür
lüğe girdiği tarihte reşit ve mümeyyiz olan evlatlık
lar ile ilgili olarak bu madde esaslarına göre yapıla
cak uygulamada evlatlıkların da muvafakatları ara
nır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFtK 

ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu konuda da bir arz da bulun
mak istiyorum. Şöyle ki: Bu kanun yürürlüğe gir
meden önce, birlikte evlat edinilmiş evlatlıklar var. 
Ancak, biz kanunu hemen yayımı tarihinden itiba
ren yürürlüğe koyarsak onlar istifade edemezler. 

Kanunun ikinci cümlesinde ise, kanunun yürür
lüğünden evvel mümeyyiz olmayan, küçük olmaları
na rağmen evlat edinilmiş, ancak kanunun yürürlü
ğünde 18 yaşını doldurmuşsa... 

BAŞKAN — O zaman ona sormak lazım, belki 
de istemez. 

DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFÎK 
ODMAN (Adalet Komisyon Başkanı) — İstemezse 
kendisi* bilir tabiî. «Muvaffakatları alınır» demek su
retiyle bu imkânı tanıdık. 

Onu arz etmiş oldum efendim. 
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
7. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesi
nin (d). Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi, Millî Savunma Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi: 1/602; M .G. Konseyi: 1/501) 
(D. Meclisi S. Sayısı: 328; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 600) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasına ge
çiyoruz : 

Yedinci sırada, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 
üncü Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 
üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi, Millî Savunma 
Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 600 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini almış bulunmaktadırlar. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun, kısaca açıklayın efendim. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
34 ve 43 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Tasarı, Danışma Meclisi Genel Kuru
lunca da, Hükümetten geldiği şekliyle benimsenerek 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede bazı deği
şiklikler öngörüldü. 

Yüksek malumları, bulunduğu veçhile, yürürlük
te bulunan İç Hizmet Kanunumuz, üniformanın şe

fi) 600 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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killerinin kıyafet kararnameleriyle tespit edilmesini 
öngörür. Tasarının 1 inci maddesiyle getirilen en 
önemli değişiklik şudur: Bakanlar Kurulu kararna
mesi yerine, Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak 
yönerge ile üniformanın şekillerinin tespit edilmesi 
öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda yapmış olduğumuz inceleme
de, yönerge ile tespitin bazı sakıncaları da bünyesin
de birlikte getirdiğini müşahede ettik, bu nedenle 
teklife katılmamız mümkün olmadı. 

Yüksek malumları bulunduğu veçhile, yönerge, 
«talimat» karşılığı olarak kullanılmaktadır ve bir ko
nuda devamlı emir niteliğini ifade etmektedir. «Müş
terek Askerî Terimler Sözlüğü» nde de aynen tarifi: 
«Hangi yolda ve nasıl çalışılması gerektiğini bildiren 
yazılı belge. Üst ve yetkili bir makamın, görevi yü
rütmek için koyduğu yöntem ve ilkeleri içerir bir do
küman» olarak niteleniyor. «Genelkurmay Başkan
lığı ve kuvvet komutanlıklarının çıkartacağı, yönet
meliklere de, kanunlara da aykırı olmayacağı» ifade 
ediliyor. Bu tariften de anlaşılacağı veçhile, yönerge 
bir iç düzenlemedir, kendi bünyesi içerisinde hüküm 
ifade eder. 

Bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerin üniforması, arz 
ettiğim gibi Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir
di. Bunun sakıncaları.. 

BAŞKAN — Bunu ben anladım, doğru, ona işti
rak ediyoruz. Kararname olması lazım. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKIN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Kararname olmasında 
fayda var. Çünkü, diğer yönleri içerecek. 

Yine aynı maddede yapılan değişiklikle «bıyık bı
rakılmasının yasak olduğu» vurgulanıyor ve diğer 
konularda da fazla açıkhk.yok idi. 

Biz burada kıyafet de yine teklife sadık kalarak, 
kıyafet kavramı içerisinde el, yüz, saç tuvaletlerinde 
sadeliğin esas olduğunu... 

BAŞKAN — O konuyu maddesi okunduktan son
ra konuşalım. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKIN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Emredersiniz. 

Bir de bunda değişiklik yaptık. 
Önemli bir değişikliği de 2 nci madde üzerinde 

yapmış bulunuyoruz. 
BAŞKAN — O konuyu da madde okunduktan 

sonra konuşalım. Tümü üzerindeki görüşmeler nede
niyle bunlara değinmeyelim. Çünkü, nasıl olsa mad
deleri bir daha tekrar edeceğiz. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir 

, Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 
üncü maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

d) Üniformanın şekilleri özel kıyafet kararna
meleri ile tespit olunur. 

Kıyafet kavramı içinde olan el, yüz ve saç tuva
letlerinde sadelik esastır. Favori, biş, sakal ve bıyık 
bırakılamaz. Hangi hallerde, görevlerde, zamanlar
da ve kimler hakkında yukarıdaki kayıtlama ve kı
sıtlamaların uygulanmayacağı Genelkurmay Başka
nınca belirlenir. 

BAŞKAN — Siz, tümü üzerindeki görüşmeler 
sırasında bu konuyu izah etmiştiniz. «Üniformanın 
şekilleri Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak kı
yafet yönergesiyle tespit edilir» denmiş, olmaz tabiî, 
ikide bir de yönerge ile kıyafet kararnamesi tespit 
edilirse çok karışıklıklar olur. Doğrudur, kararna
meyle tespit edilmesi gerekir, şimdiye kadar da bu 
böyle oldu. 

Zaten bugüne kadar Genelkurmaydatı gönderil
miş bir kararnamenin Hükümetten geri çevrildiği de 
vaki değildir; bunda bir sıkıntı yoktur. Mesela bazı 
savaş zamanlarında bıyığa müsaade edebilir, hatta 
sakala bile müsaade edebilir; çünkü traş olabilme im
kânı yoktur savaş esnasında; bunu da ancak Genel
kurmay Başkanı tespit edecektir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2 . - 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı 

Türk. Sillaıhiı KüVveltlleri İç Hizmet Kammunun 43 
ündü maidldielsiine aşağıdaki Miralar dMienmişitir. 

Siîalh'1'ı Kuıvveıtılıetr menisupları kanunıfa kurulan mes-
ilieik kurulliuşUari'na üye dlmıaik ziorurid'a değildlirllıer. Üye 
dlidulkları talkkünde, durümltanını en geç hdır ay içkide 
Millî Saıvurima ©akanlhğıına bildirmeye m'edburduTİlar. 
Anca'k üye odmamıaliara; Ifcanunitarda bd'intifen diğer 
kayılt Ve şarltlara uymıalk kaydıyla mesHekteriyille iılgü 
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görevlerde çahşmallanına, ımteislldkî hüzimeltlerli yÜrÜtme-
terine, ydtikitarini kullanmaılanna, meslekî eğitim ve öğ-
feitîm yapltırmalarına, meslek kural ve koşularına uy
mak yülkümilülüklerine, haklarında diısiplıin cezaisi uy-
gülanmaısıma, özel kanunların öngördüğü kayi'tlarla 
mesleklerini serbestçe icra dtmıelerine, resmî veya özel 
bir görev almailari'na engel tenkil dtmez. 

Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan 
yedek subaylar ide er ve erbaşlarım üyelikleri, yazılı 
alarak Mediklerii ıtakdirde askerlik hizmetleri ıslüresin-
ce alskıda kaüır. Bu hail, ilgililerin aitd'ait ödeme ve il
gili kanunlardan doğan diğer meslekî yükümlülükleri
ni ve haklarını ortadan kaUdırmaz. 

BAŞKAN — Sayın Gültekin, 2 nci madde üze
rindeki değişikliklerle ilgili izahatınızı dinliyoruz. 

HÂKİM ALBAY EDÎP GÜLTEKıN (Milî Sa
vunma Kiom'feyonu üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu mıaldldeide köklü bir değişiklik yapmış bulu
nuyoruz* 

Htfküirne'ttoen gelen teklifte Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarımın, «meslek kuruluşikrına üye olamaya-
caıkllarr» kesinlikle belirtiliyor ve rrtevcult üye kayın
larınım Ida derhal silineceği vurgulandıktan sonra, a,n-
calk .bu hallin mesleklerini icralarına engel' teşkili etme
yeceği bdlkıtilyor idi. 

Yüksek malumları bulunduğu veçhîle, 1982 Ana
yasası düzenlenirken Danışma Meclisince kabul edi
len metinde «kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan 
meslek mensuplarımın, meslekî kurulüışlara girmele
ri kesinlikle yasaklanmış» idi, 

Ancak, Yüksek Konlseyce yapılan incelemede; 
«meslek mensuplarınım, yani kamu kurum ve kuru
luşlarında çalışanlarım miesldk teşekküllerine girmele-
ninlin köstinllilkl'e yasaklammiamlası, ancak bu hulsusun 
ügilillerin rızalarıma bırakılması, ihtiyarlarına bırakıl-
malsr, İsteyenlerin üye olabilmeleri, üye olmayanla
rın da mesleklerimi icra dtimelerline enıgel ıteşkıl etmeye
ceği» şeklinde Anayasa Komisyonu raporunda da 
belirtildiği gibi, bu husus tamamen ihtiyarî olarak bı
rakılmış Ve girmeileri kesinlikle yasaklanmamış bulum -
malktaldıır. 

Asker kişiler bakımımdan durumu inceöddliğitmiz-
de, Anayasatmz, asker kişilerle ilgili özel bir düzen
leme gereği duyulduğundan, bunun masal yapılacağını 
ilgilli m'aidldelerinde diülzenlemiiş ve gdtirtniş bulunmak
tadır. Bunları 14-15 maldlde hallimde sıralamak mlülm-
kün. örneğin : Verilecek cezalar hakkında, derndk-
Üerle ilgili olan maddede; disiplin cezalarının uygu-
ianmıalsına 'ilişkin olan maddede de, Silahlı Kuvveitler 
yönünde özelik arz ©den hulsusüan bdirtmiş bulun

maktadır. Burada melsIMc kuırulu^anıyla ilig'ilM oları 
hükümde böyle bir ayrıcalık söz konulu edilmemiş 
bulunmaktadır. 

Yülksdk Malumları bulunduğu veçhile, yeni dü
zenleme ile mesilek kuruluşlarının siiyasî faaliyette 
bulunamayacakları, derneklerle, sertdikalarlla işjbM'iği 
hainde olamayacaklar*, bu tür <toplan!tı ve gösteri yü
rümüşlerine katiamayacakları kesinlikte befetiıllmiş ve 
bu doğrullltujda da kanun hükmünde kajıarnaımder 
•hazırlanarak yülkisek makaimınraa intikal etimıiş bulun
maktadır, 

Bu düzenlemeler arasında kamuda çalışan perso
nelin, mıesllek mensuplarımın bu odalara girmıeler'iniın 
ihtiyarî dlduğu, mecburî olmadığı ilgili kararname
lerle de düzenlenmektedir, kendi yasallarında -daha 
doğrusu- bu düzenleme yapılacaktır. 

43 ündü maldde saldece rültiböli a'sker kişileri kap
samaktadır ve ıa&ker .kişiler yönlünden özel bir düzen
leme gereğini Komisyonumuz da kabul ederek, bun
lar hakkında özel bir düzlenllemie yapılmaısı gereği
ne inanmış, ancak «ıgirmeleri yalsalktır» şdkd'indeki 
hülkmü, Hüikümetıten gelen tdklifin Anayasaya ayikı-
rı olaciağı düşüncesiyle, «Girmeleri istdklerine bağlı
dır» şeklinde değişltirmişniir. Ancak, Sia^hlı Kuvvet
ler mensubu olmalan nedenliyle, demeklerde olduğu 
gİlbi, üye >olan kiklerin durumlarını Müllî Saıvulnma 
Bakanlığına bMrmeîeri, üye olmayan kişiler hak
kında da yine bu meslek küırullüışlarının kaidelerine, 
yönıtemter'ine -çünkü bir mesileğiin icrasına ilişkin dıi-
ısipıütner kurullardır bunlar- o kayıt ve santiara bağlı ol
maları da vurgulanmış bulunuyor. 

'Profesyonel asker olmayan yedek subaylar, er ve 
erbaşlar baknmıindan da yine Sendikalar Kanununda 
ve benzeri kanunlarda olduğu gibi o süre için bunla
rın durumlarının askıda kalmasını da düzenleyen bir 
mdtin yüksek taSiviplleriraize arz edilmiş bulunmakta
dır. 

IBASKAN — Askerlerden ziyade sizin burada kas
tınız dolktortlar, harilta mühendisleri güfcli mesflekler de
ğil m'i? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (Millî Sa-
vû nma Komisyonu Üyesi) — Doktorlar, miühenldk-
ler, vdterîner hekimller, eczacılar; mdslleik kuruluşları 
bunffiar Sayın Cum'hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bunlar niye kaydoBsunlar oralara?.. 
HÂIKÎM ALBAY EDİP GÜLTBKİN (Millî Sa

vunma Komiisiyonu Üyesi) — Kaydolmak mecburiyeft-
leri yok, islterllers'e kaydolurlar, istemezlersıe kaydlöl-
mazlar; ama Hülküimdtten geldiği şdkliyle «bunlar üye 
akmazllar» şeMlindekli bir hüküm... 
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BAŞKAN — Ama, Anayasanın bir hükmünde, «fbu 
halklîar kanunilariia sımriandrılalbilir:» dıenil'iyoır. 

(HlÂKtM ALBAY EDİP GÜLTBKÎN (Millî Sa-
Vunlma Kdmlisiyonu Üyeisi) — Efendim, bu halklarım 
sımıırlandmılmaSiHia ilişkin oll!an hususlar, özelılilkle il
gili mıaldddlerinde vurgulamımıiış, ıkamu güvenliği bakı
mımdan, kamu düzeni baikıimından... 

BAŞKAN — Simidi, bunlar da güvenlik hizmet
lerinde çalışan kıişliiler; ıo ddallara kaydoldu, oranın 
toptonlt», biiır genel (kurulu Var, dolklfcoır, eczacı gi-
decdk arada resmî üniforımıaisıyla konuşacak. Hüklü-
möt doğru düşünmüş, eğer Anayasaya ayki'rı ise mü-
ıracaalt ötsünler Anayasa Mahkemesi de bunu bıoz'sun, 
yarın Öbürsün 'belki hâkimler de 'bir dernek kurar
sa, hâkimler ide mi Barolar Biriliğime üye olacalkiîaır? 
Ulaştırma suibaylan /ki, ulaştırmacılık da bir mfâs-
lök olduğuna göre, ülaşltıırmacıılıar odaisı kuruldu, on
lar oraya kaydoldu; arkasından istihkâm, «Biz de 
miühenldiis sımııtfımdanız» diye onlar da odalarıma kay-
doldullar, yani Silalhlı Kuvvetler mensuplarımın böyle 
mesıldk odalarım'a kaydolmaları uygun değiil. 

Bumdan evvel odalara kaydolma diye bir şey var 
mıydı? 

HÂİKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa-
vunima Kotalitayonu Üyesi) — Mecburiydi efendim. 

Şöyle, arz edeyim : Kanunla kurulmuş olup, ka
mu .tüzelkişiliği buillunan mesldk kuruluşları, hatıdlia-
macağı üzere, dokuz tanedir. Bunlar Barolar Birliği, 
Noterîer Biriliği, Türk Tabipler Biriliği, Türk Vete
riner Hekimler Biriliği, Türic Eczacılar Birliği, Türk 
Mühendisler Biriliği ve bir dıe biziım Silahlı Kuvvet
lerle ilişkisi fouilunlmaıyan Ticaırdt ve Sanayi OkMian 
ile Küçülk Esnaf Ve Saınaltikâriar kuruılu'şlandur. 

Burular, Anayasanın 135 inci maddesinde; mösle-
kî faalliydtleri düzıenildmıdk, meslek kaidelerine uygum-

-luğu sağlamak, mösıldk mensupları arasımda ilmî ge
lişmeyi ve daiyanı'şmayı gerçdkleştirmek, meslek men
supları ile h'İtap dtitilkleri kitle arasımda -bunlar has
talar olabilir, ilaç sahipleri olahîılir veya iş sahibi olan 

. mühendiMer de dlabİlir- meydana gelecek meslekten 
doğan uyuşmazlıkları kendi hakemliğinde hallldtımek, 
mesılek kurallarıma ve deontolojisine uymayan kişiler 
hakkında ise uyanma, para cezası, meslekten men ce
zaları vermdk gibi yetkileri olan kuruluşlar şeklin
dedir. 

BAŞKAN — Bu kuruluş bir askerî tabip hakkın
da men cezası verebiiliiır mi? 

HÂKİM 'ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Milî Sa-
vurtma Komisyonu Üyeisi) — Serbest olarak mesle
ğin icrasına en'gdl olur; falkalt kamudaki görevine en

gel teşkil etmez. Hali 'hazırda kanunlarda bu fıkra 
düzenlenmiş. 

'BALKAN — Okur mu öyile şey? 
Bakanlık olarak s;iz ne diyorsunuz? 

ORGENERAL RAGIP ULUĞBİAY (Millî Sa-
vunima Bakanlığı Temisldîsıi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, biz Millî Güvenlik Konseyi Milî Savunma Ko
misyonunun kararıma işltlirak edemeyeceğiz. Çünkü 
Ordunun disiplini iile, memldkdtin güvenliği' ile bağ
daşmıyor, 

Kaldıki efendim, Zatı Devletinizin biraz önce bu
yurduğunuz gibi, bu kanun Hükümetten gellıen şekli 
İle kabul edilirse, Anayasaının 15 inci madlddsıinde de, 
bu 'Süre içerlslinlde Miillilî Güvenlik Konseyinin ve Da
nışımla Meclislinin kabul dttüği kânunllarım Anayasaya 
aıylkınıfliığı halklkında müracaat eidilemez d'iiye dıe bir 
lılük'üm 'Var. 

^BAŞKAN — Bir de Silahlı Kuvvetlerin kuruluş 
nedenliyle ilgiİ onun ayrı hükümleri vardır. Bu ba-
kumldan ben şahsen buna iştirak eidemem. 

ı'Bir de Danuşjma Medllisinin kalbul dtltiğ'i 2 ndi mad-
dıo mdtnin'i dkutuyorum : 

«MADDE 2. — 211 sayılı Kaınumıun 43 üncü 
maddesine aşağıidalkl fılkra eklenm'işltir. 

Türic Silalhlı KuVvdtlleri mensıuıpl'arı, meslekleriy
le ilgili kuruluş, birlik ve odalara üye olamazlar. Da
ha önce üye olarak kaydolunanların meslekî kuruluş, 
'birilik ve oldadan kayıltları derhal silinir. Bu kişfiller, 
meslekî kuruluş, birlik ve adalara üye olamamakla 
(birlikte, diğer kanunlarda bdl'hltıillen kayıt ve şarfllıarlla, 
mdsldklerîyle ilgilli hıizlmdtlleride çalışalbili'r ve mıeslekle-
rinlin icrasını gerektiren işlerle meşgul olablirler, mes-
İdkî öğretîm yapfcııralbiliriler, miesldk Ve sanaltlannı ser-
besltçe icra edebilirler Ve reslmt veya özel bir görev ala
bilirler, 

Diğer kanurü'aırın bu fıkraya aykırı olan hülkiürn-
lerli Türlk Silalhlı Kuvvetleri miensupları halklkınidla uy-
gulaomiaz.» 

eÂ(KfM ALBAY EDÎP GÜLTEKİN (Millî Sa
vunma KomıÜsyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım ışu husulsu Yüce Konseyinize, müsaade buyuru-
lursa, arz edeyim. 

«Derhal kaynbliarı silinlir» Übardsli herhalde ayrı 
bir madde haıllinlde, geçici bir madde ile konmıalıdıır; 
bir süre oilması gerdkliır. 

'Jkincilsi, tasaırı ile bu kuruâışjlara giriş yasaklan-
muş olıu'yor; ancak girenler halkkındaki cezaî mlüıey-
yidehin ne olacağı fcanıımca açılkta kalhr. Çünlkü mü
saade ddiîmemliş olan derndklere veya spor kulü^leri-
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n!in faal üydüMerine girenler -iki aynı maiddenin ya-
saMadıığı husus- Disiplin Mahkemeleri Kanununun 
60 ncı maddesinde cezaî müeyyide altfcına afllınaniüşltır. 

ıBu kez möslldk kuruluşlarına giniış de yaisaMandı-
ğına göre bunun cezaî müeyyidesi açılkta kaıîmıış ollur. 
O kanunlda da gereM değişikliğin yapıllması g©reke-
cekıtir kanısımıdayıim. 

BAŞKAN — Ö'yle ise biz bu 2 nci maddeyi Ko
misyona iaide edeliim; maidde' esas fikir olarak Da
nışma Meclislinden gelen şekilde, o istikamette ha-
zıırlknsi'n ve demlin söyüeldiğiniz husu&laır da dilldkalte 
aılıris'in.-

Bir de Komisyonun koyduğu, «aslkerlük yükum-
lliüllüğünü yertne geltinmlelklte o'lan yeidek subaylar...» 
kısmı var. Onilar için de o fikra ektensin, buna göre 
tanzim edilsin ve bumdan sonıralki birleşimde göriü-
şölim, 

0 halde ben, bu kanun tasarısını Komisyona iade 
eidilmesinli teklif edeceğim. 

1 inci maldde kabul ediBmıişiti. Bundan sonra 2 nci, 
3 üncü, geçici maldde ve 4 üncü ıma'ddelıerüın tekrar 
tanzim edil'mle'k üzere Komüsyona iadesini oylarınıza 
sunuyorum eferidim : Kalbul edenter... Btoeyenlfer... 
Kahull edilmiştir. 

1 inci madde kalbül eldilldi ama diğer maddeler 
yeniden tanzim ddileodk. 

8. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubay
lar, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 
ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun 
Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyo
nu Raporu. (D. Meclisi : 2/53; M. G. Konseyi : 
(2/119) (D. Meclisi S. Sayısı : 342; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 609) (1) 

IBAŞKAN — Sekizinci sırada, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit, DU1 ve Yetimleri ite Muharip Gaziler Demek
leri Hakkında Kanun TeM'ifin'in Danışma Mecfein-
ce Kalbuıl Olunan Metni ve Milî Güvenlik Konseyi 
Millî Savununa Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 609 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komlisyonu Sözoülslü ve Bakanlık 

tcmsiilclilıeri yerlerini allmıişllardi'r.. 
Tasarının tümü üzeüirtde görüşme açıyorum. 

(/) 609 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Tasarının tülmü üzerinde söz almak isteyen var 
mı efenldlim? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Mil
lî Savuntma Komisyonu Başlkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, mlü&aade ederseniz çok kısa olmak üzere 
bir açıMama yapmak işitiyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, Türk Silahlı Kuvvet-
lennden ayrıllanllarıın kurdukları derneklerin sayısı şu 
anda 21 Mir. Günden güne de anüma istidadı göster-
mekteldir. Bu derneklerin her birisi Türk Silahlı Kuv
vet (enlyle ilgi kurmak istemekte, ma'ddî ve maneji 
yardım -talep etmektedirler. Adetlerinin fazlalığı ne
denliyle kendilerinle yeterince yarldıim yapılamamalkta-
dır, 

Her ne kadar Dernekler Karnınu hükümlerine gö
re federasyon şelklinde 'birlöşmıeilieri mümkün ilse de 
rnaafesef 'bu yola da gitmemektedirler. Bu dernek
lerin IbirieştMmesinii isağl'amaık amacıyla Kara Ku»'-
vdtleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgen'erall Nurettin Ersin tarafımdan hazırlanan ka 
nun teklifi Danışma Meclisine gitmiş ve Danışma 
Meclisi de aynen ıkalbulî dtimi'şjtiir. 

Bu kanun tdklifi Komisyonumuzca inedenmiş, 
bazı değişiklikler yapıılarak "beriîmisenm işitir. 

Madde metinleri okunduğunda, emredilldiği tak
dirde başka izahat verlilecektir. 

Arz eiderim, 
ıBAŞKAN — Bu derndkleri azaHtmanırt bir şekli 

daha var, şöyle; Protokolde bunlara fıliç bir yer veı-
meyeceksiîn, hiç bir hak vermeyeceksin; bakınız o za
man bu kadar çok dernek oluyor mu? Herkes bir baş 
o'layıim da Idîyor, iş^e protoffcolde, bayramda, kok
teylde vesairdde çağırırlar diye ayrı ayrı dernek ku
ruyorlar. 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Mil
lî Savunma Komisyonu Başkanı) — HaMa Sayın Cur-ı-
hurbaişjkanum, derndklerin, 'bizim tekllıi'fitdki proittökjîle 
illgii 'sıraya -bizi 'başa alın şdklİnde- Idahi İtirazları 
var., 

İBAŞKAN — !İş!te hep prdtoikol,. sen önde yürü
yeceksin, ıben arka'da yürüyeceğim. Baş olacak, ne 
olursa olsıun. Şimdli siyasî partiler de öyle, onlar da 
ibir federasyon yapamıyor. 

Taisarının tümü üzerinde 'başka söz allmak isteyen 
var mı efendilim? Yıolfctur. 

Tümlü üzerindeki görüşmeler Itaimamlanmışjtır. 
Madideilere geçiillmesini oylarınıza isunuyorum : Ka-

bull e'denler... Btaıeyeniler... Kabul ödlilmî tir. 
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1 indi malddeyi okutuyorum : 

Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İle Muharip 

Gaziler Dernekler1! Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun, Türk Silahlı KuvVelt-

Serim'dem ayrıilaınlla'riin askerlik mesleğin© illliişık'in oıitak 
anılanımı yaşatlmak, dlayamışmaılarımı devam eltitüroııek, 
sosyal ve (klüilümel. Ihltıiyıaçilıarımı ikarşıüaimıaJk gayesliıyle 
kuracaklları Türkiye Ermeklli Subaylar, Tüırlk'iye Emekli 
Astsubaylar, Türkiye Harp Malulü Gazlar, Şehit 
Duıl ve Yetâmleri Ü!le Türkiye 'Muharip Gaziler Dıer-
Mdkîerönin tabii olacakları esas ve usûlleri (düzenliler. 

BAŞKAN — 1 linçi ma/ddeddkli bu sırayı saymak
la proitioftdoıi ısırasımrn ıda bu olduğumu söylemiş oillmu-
yoruz. IBu sadece izah içim konlmuş, yoksa Ibu bir pro-
tdkoi sırası^değildir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Mil
lî SaVunimıa Komisyonu Başkanı) — Hayır, protokol 
sırası !değl Sayın Cumhurbaşkanıim. 

BAŞKAN — 1 'İnici maidde üzerimde söz almak 
'isteyen var rnıı? Yoik. 

iMaldlddyii oyflariınıiiza sunuyorum : Kabul ddenler... 
Etmeyenler... Kalbul ©düılm'işltür. 

'2 nci malddeyi okultuyoruim : 
Kurucular 
MADDE 2. — Bu Kanuna 'tabi Idermdklerden : 
a) Türkiye Emdkılli Subaylar Dermeği; Türk Si

lahlı IKuvvdfcîerindem lemıdfclillıilk veya maluliyet nelde-
nıiytle ayrıttan subaylar, 

b) Türkiye Emdkli Astsubaylar Dermeği; Türk 
Silahlı KuvVdtlerinlden ©mıdkilk veya oıalüliiyat me
deniyle ayrılan astsubaylar iie uzman çavuş, uzman 
jan'dattma çavuşlar, 

c) Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneğii; barp ve vazife malMü 'olanlar, 

d) Türkiye Muharip Gaziler Dermeği; savaşa ka
tılanlar, 

Tarafın'dan kurulur. 
BAŞKAN — '2 inci madde üzerinlde söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarıımıza sunuyorulm : Kabull edenler... 

Bürmeyenller... Kalbull edüillmiişttiiir. 
3 lünöü madldeyi idkultuyorulm : 
Tüzdlkişililk Ikazanma 
'MAİDDE 3. — Bu Kanuna göre kurulacak der-

ımdkterfin tüzükleri, Miillî Savunma Bakanlığınca in
celenip, gerekiyorsa ilave ve 'değişiklikler yapıl'dıkltan 
ve ıslan seklimi aildı'kltam sonra İçişleri Bakanlığuna gön

derilir. İçimleri Bakanlığınca Dernekler Kütlüğüne kay
dedilen dermek, kayıt tarihinlde tüzelkişilik kazanır. 

Son şeklinÜ alan ItlüziÜk, kayıt tarihli ile birlikte 
kuruculara tebliğ edilir. 

Tüzlülkîertde yapılacak 'değişüklikler hakkında da 
aynı yöntem uygularnır. 

(BAŞKAN — 3 ündü maidde üzerimde söz almak 
İsteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenller... Kabull edilmlştlir. 

4 ündü malddeyi ıdkujtuyoruim : 
Üye olabilecelklîer 
MADDE 4. — 2 nei maddeye göre kurulacak der

meklerden : 
a) Türkiye Bmıefklîli Subaylar Dermeğime, bu Der

neğin kurma hakkına sahip olanlar ille (dul 'eşleri1, 
Ib) Türkiye Emekli Asltisubayikr Derneğine, bu 

Derneği kurma hakkıma sahip olanlar ille 'dul asileri, 
c) Türkiye Harp Malulü Gaztffer, Şehit Dul ve 

Yetimleri Dermeğime, bu Dermeği kurma hakkına sahip 
•olanlar, bunların 'dul eşleri lile şdh'İtlerin dul ve ye
timleri, 

İd) Türkiye Muharip Gaziler Dermeğime, bu Der
meği kurmia hakkına sahip olanlar, Kuvayı Milliye' 
ye katılanlar, savaş İlan edilmemiş olsa bile savaşa 
katılanlar, işgal kuvvetlerime karşı çarpışanlar, çatış
maya taraf 'ollam bir devldt'in silahlı ığüçlerfime karşı 
savaşanlar lile bunlartn idul eşleri, 

Üye ıdlabilirller. 
BAŞKAN — 4 üncü maidde üzerimde söz ataıak 

isteyen 'var mı? Yok. 
Maddeyi loyiarımıza sunuyorum : Kalbull edemîer... 

Eteeyenller... Kabull edlilmıiışltür. 
5 'inci malddeyi okutuyorum : 
Kurucu ve üye olamayacaklar 
MADDE 5. — Türk Silahlı KuvvdtJlerimdem em©k-

İfflk hakkı kazîammaldan ılsitüfa ddeniler (savaşanllar ha
riç), mahkeme kararı ile çılkarıllartlar, ^disiplinsizlik ve
ya lalhlakî meldemll'erie ayırma lişfemiiıne (tabî ItuituHanlar, 
bu Kanuna ıtalbi ıdermdkleri 'kuramaz ve üye olamaz
lar, 

ıBAŞKAN — 5 linçi maidde üzerimde söz almak 
isiteyen var mı? Yolk. 

Maddeyi loylanmıza sunuıyorum : Kajbull eldenler... 
Etaeyerier.., Kalbull «dülmiişltür. 

6 inci maddeyi lökütuyorum : 
Yasaklar 
iMADDE 6. — Bu Kanunla kuruUması öngörü

len dernelklerin ıdiışımda; aynı amacı güden, bu dermek
lerin feilmlleriyie Veya bunilarım k'irnflierim'iin baş ve so-
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nuna eMer yaparak veya asker, gazı, muharip, askerî 
dkull adlarını veya benzeri iisimjîeri kullanarak derndk 
'kurulamaz. 

(BAŞKAN — 6 nci ımadlde üzerine 'söz almak is
teyen var mı? Ydk. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ettaeyenfor... Kalbtfl edlilmiışltir. 

7 nci maddeyi dkuituyorum : 
'Kamu yaranına çalışma 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre kurulan dernek

ler kamu yararına çallışan derneklerden sayıliırliar. Bu 
derndküere yardımı yapıllablil'mesii için ayrıca Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesine ödenek konulabilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yok. 

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

8 linoi maddeyi okutuyorum : 
Dermeklere ilişkim hüklümılerin uygulanması 
MADDE 8. — Bu Kanunda özel hüküm bulun

mayan hallerde Dermekler Kanunu ile Türk Mddenî 
Kanununun dernelkler hakkımdaki hükümleri uygula-
mır< 

•BAŞKAN — 8 inci madde üzerimde söz almak is
teyen var mı? Ydk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Btaeyerier... Kalbuil edilmiştir, 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yöneimıdlliik 
MADDE 9. — Bu Kanunda gösterilen dernekle

rin, yutıt dışındaki aynı .amacı güden dernekler tara
fımdan düzenlenen itoplanitılara kaltuîmallaıriına izin ve-
rilmes'i ve benzeri yabancı dernek temisilciferiınıin 
Tüıikiyeyye davelt edilmesi, ıbu Itbplaritıilar liıle yurt içi 
ve yurt dkşt tamıiitma faaliyetlerinden uygun görülen-
ferlin giderlerim'in 'hangi öldükle karşılanacağı husus -
lları ile itfgİlü usul Ve esaslar, üyelerin ulusal bayraml
ılarda ve kurtuluş günlerimde giyecekleri kıyafetlerin 
şekli, takabilecdklıeri madalya ve benzeri alarmetıl'erin 
neler loilacağı, Milî Savunma Bakanlığımca çıkarıla-
cak yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Bunu sonraldam ilave ettirdik, yani 
bu yönetmıdükte bu gibi şeylerin hepsimin artık ziik-
redifrnesli lazım. Önlüne gdlen herkeslim çeşit, çeşilt kı
yafetler giymiemesi gerdkir, İçişleri Bakanlığımızın da 
•bunu takip dtımelsi gerekir. 

9 uncu ma'dde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
ydk< 

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

I Geçici madde l'i dkuituyorum : 
GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta-

1 rimin'i izleyen bir ay içeriisfade, Milî Savunma ve îçiş-
ıleri Balkanları hailen mevcult derneklerin yönetim ku
rullarımdan, mensuplarımın tabi olduğu statüyü dük-

I kaite alarak yeni kurulacak idernelklerin kurucu he-
I yeklerimde görev alacak kişilerin tespitini is'ter. Bu 
I sıüre liçinide demekler, kurucu heyette görev allacak 
I kişileri belirl'emıez veya Ibüldirileniler gerdkl'i mitıdlik-

leri haliz oHmaz yahut isayıisı yediden az olursa, yetkili 
bakanlar kurucu heyetllerii doğrudan oluşturur. 

IBU ışefkiılde oluşturulan kurucu heyetler, Dermdk-
I 1er Kanununa ve bu Kanunda 'öngörülen esasları dik

kate alarak yeni kurulacak derneklerin tüzükleririi ha
zırlayıp iki ıay 'idinde Millî 'Savunma Bakanlığıma ver-
mıdk zorundadır. Mıillî (Savunma Bakanlığı düzlükleri 
inceleyip, kanuna uygunîuğunu sağlayarak, nihaî şek-

I dini verir. 
BAŞKAN — Yeök'ili bakanlar MÜlllî Savunma Ba-

I kartlığı ile İçişleri Balkanllığı değil rnii? 

HAVA HÂKİM ADBAY ZEKİ GÜNGÖR (Mil 
''i Savunma Komisyonu Balkanı) — Evet Sayım Cum-

I hu'.'bâ 'vAniim. 
BAŞKİAN — Geçidi madde 1 'üzerinde söz almak 

I isteyen var mı? Ydk. 
I Madjdeyi oylarım'iza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etaeyenter... Kabul edilmiştir. 

I Geçici madde 2'yli okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE '2. — M'evcut dernekler, geçici 

1 indi maddeye göre yeni derneklerin kuruüma 'işlem-
terimlin tamamilanmaisını izleyen üç ay içlinde genel 

I 'kurullarını toplayıp 'üyelerinin tabi oMuğu s'tatülerini 
dikkate alaralk, yeni kurulan dermeklerden birine illti-

I hak ve mal varlıklarınım Ibu Kanuna göre kurulacak 
derneklerden bir veya birkaçına İntikali' hususunda 
gerekli kararı almak zorundadır. BelÜrlenen sürede bu 

I kararı almayan derndkler süre bitimlinde, infisah etmiş 
I sayıılır. Bu derndküerin mal varlıkları, 'Bu Kanuna gö-
I re kurulan dem'dlclerden Millî Savunma ve İçişleri 
! Balkanilarımca uygun görülecek bir veya birkaçına in

tikal evirtilir. 
Mal varaklarının 'bu Kanuna göre kurulan der

meklerden biır Veya birkaçıma intikali için karar alın-
masiimda 'üyelerimlin sltaıtü ve miktarı gözönünde bu-
lunduruHur. 

İltihak suretiyle veya İnlfisab etmiş sayılarak tüzel
kişilikleri sona eren derndklerin üyeleri, tabi oMufc-
ları 'Statüye göre yeni kurulan derneklere yenîiden 

I üye kayded'ilir. 
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(BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak felteyen var mı? Ydk. 

Maddeyi oylarınızla ısuınuyoruım : Kalbull edenler... 
BDmeyenlIer...- Kalbini edılmiıştir. 

Geçici madde 3*ü oikultuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Üyelerin nifcellikferi ve 

Ikuruluış almaçlları İhatalından 'geçici 2 nci maidldeye gö
re İltihaik ikararı aHmıalsı veya infilsalh dtîm'iş sayı'lima&ı 
mümkün olmayan ancalk Itiü'zlükferirade baKiritenen amaç 
Ve ıkulllanldLikları 'İsimler Ibalkıımıınldan bu Kanun esas
larına aykırı duru'mlda dlıan iderneikil'ar, bu Kianunun 
yayımıiım izl'eyan (bir ay içinlde İçişlleri Baikanıliğnnca 
tdspit ödilerdk alİgilHlere yazıltı olaralk bil'dirillir. Der-
ndk'îer bu bifldirimlden İtibaren alltı ay içinde gerdk'lıi 
ıdeğişıiik'li'kleri yaparak ıtiüizJü'klerindeık'i Kanuna aylkıirı-
ilı'klları gidermek zorundadır. Belliden en islürede gerek
li Ideğüşik'ldlkleri yapmayan töerndktfier, slüre biitıilmiinlde in
fisah dtimüş (sayılînr ve Derndkler Kanununa göre tas
fiye ddilir. 

BAŞKAN — Sınıf olarak kurulmuş dernekler var
dı, onlar hariçti bunlardan. Yani, 42'liler derneği, 37' 
liler derneği gibi dernekler vardı; onlar da şimdi kal
dırılacak mı? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Millî 
Savunma Komisyonu Başkanı) — Hepsi Sayın Cum
hurbaşkanım. İsimleri bakımından, tüzükleri ve amaç
ları bakımından aynı oldukları için hepsi kaldırıla
cak. 

BAŞKAN — Hepsi için mi? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Millî 

Savunma Komisyonu Başkanı) — Hepsi için; Harp 
Okulu mezunları da dahil. 

BAŞKAN — Hepsi kaldırılacak. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Millî 
Savunma Komisyonu Başkanı) — Gayet tabiî hepsi. 
Tüzüklerindeki gayeye bakılacak, isimlerine bakılacak, 
eğer uygun değilse bu kanuna uydurmak zorunda
lar. Uydurmazlarsa, o takdirde infisah etmiş sayıla
caklar Sayın Cumhurbaşkanım. 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Gündemimizin 9 uncu sırasına geçi

yoruz. 

9. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 üncü Maddesine Yer Alan Ateşli Si
lahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Alet
lerin Teslimi Hakkında 2305 Sayılı; Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 6136 Sayılı; 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Taban
caları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı, ve 
Bulundurulmasına Dair 2521 Sayılı Kanunlara Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/583; M. G. Konseyi: 1/503; (D. Mec
lisi S. Sayısı : 325; M. G. Konseyi S. Sayısı : 612) (1) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada; 6136 Sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 
ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer 
Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve 
Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında 2305 Sayılı; Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
6136 Sayılı; Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alı
mı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 2521 Sayılı Ka
nunlara Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan 
metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu 
Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 612 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İçişleri Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 
Şimdi tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı efendim? 

(1) 612 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Buyurun. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kısa bir izahatta bu
lunmak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. 

Komisyonumuz bu tasarıyı bir hayli genişletmiş 
durumdadır. 12 Eylül Harekâtını müteakip halikın 
silahlarından arındırılması amaçlanarak 25 Eylül 1980 
tarihinde 2305 sayılı Kanun kabul buyuruUmuştu. Bu 
kanunla, 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ruhsatsız 
silahlar ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü mailde 
sinde sayılan diğer silahların 15 gün içinde adlî ve 
askerî makamlara teslimi öngörüldüğü hailde, bazı 
vatandaşların ruhsata bağlanmış silahlarını da bu çağrı 
üzerine teslim ettikleri, bilahara yaptıkları başvuru
lardan anlaşılmıştır. 

Söz konusu kişiler silahlarının kendilerine iadesini 
talep etmektedirler. 6136 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi, mahkemelerce zoralımına karar verilen veya 
güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçiri
len ateşli silahlar ide mermi ve bıçakların tahsis ve 
satış işlemleri yapılmak üzere Milî Savunma Bakanlığı 
emrine verileceğini amir bulunmaktadır. 

Keza, 1.6.1981 gün ve 2469 sayılı Kanun ile 2305 
sayılı Kanuna eklenen ek geçici 1 inci madde ile 
2305 sayılı Kanun uyarınca halktan toplanan silahlar 
hakkında 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 
1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılması hükme 
bağlanmıştır. 

Silahın ruhsatlı olması halinde yapılacak işlemin 
tayininde husule gelen tereddütün giderilmesıi amacıy
la hazırlanan kanun tasarısı huzura getirilmiştir. 

Gerek kanun tasarısında, gerekse Komisyon ra
porunda belirtildiği üzere, teslim çağrısı münhasıran 
ruhsatsız silah sahiplerine yapılmıştır. Gerek bu çağrı 
üzerine teslim edilen, gerekse zoralım veya buluntu 
olarak ele geçirilen silah sayısı bir milyona ulaşmıştır. 
Söz konusu bu silahlar ruhsatsız kabul olunduğu için 
bakım ve onarım işlemlerine tabi tutulmuş, hurdalara 
ayrılmış, bazıları tahsis, bazıları da satış işlemine 
tabi tutulmuştur. 

Muhtelif depolarda toplanan bir milyon adet silah 
arasından ruhsatlı olanların bulunup sahiplerine tes
lim edilmesi mümkün olmadığı gibi, tahsis ve satış 
işlemlerine tabi tutulanların iadesi ise tamamen im
kânsız hale gelmiştir. Ruhsatlı silahın benzerinin ve
rilmesi ya da parasının ödenmesi fikri ise yeni hukuk 
ihtilaflarını davet edecek niteliktedir. Zira ıdaha fazla 
para veya daha kaliteli benzer silah talepleri sürege-
leceğinden bu.fikir de Komisyonumuzca itibar görme

miştir. Kaldıkıi, sebebi ne olursa olsun vatandaş çağrı 
hilafına ruhsatlı silahını teslim etmişse, bu davranışı
nın riskine de kendisinin katlanması gerekir. 

Arz edilen nedenle Komisyonumuz kanun tasarısını 
özde benimsemiş, ancak uygulamada tereddüt ve tu
tukluk yapabilecek düzenleme biçimini redaksiyona 
tabi tutmuştur. 

Arz edilen bu tasarıyla yakın ilişkisi bulunan ve 
acil olarak çözüme bağlanması gereken diğer iki 
konunun da yasal düzenlenmesi Komisyonumuzca 
yapılarak metne dahil edilmiştir. 

Konulardan birincisi, gayri meşru yollardan edi-
nildiği halde herhangi bir şekilde ruhsat alınmış silah
lara yapüacak işlemi tayin eden yasal düzenlemedir. 
2478 sayılı Kanun hükümleri gereği silahların yoğun 
bir biçimde denetime tabi tutulması üzerine pek çok 
sayıda silahın yasal yollardan getirilmediği, buna 
rağmen yetkili mercilerden ruhsat alındığı, pek çok 
silahın ise dosyasının dahi mevcut olmadığı tespit 
olunmuştur. Bu şekilde menşei ihtilaflı silahların dosya 
sayısı onbine ulaşmaktadır. 

Bilindiği üzere 1953 senesinde yürürlüğe giren 
6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yurda Silahlı 
Kuvvetler ve emniyet ihtiyaçları dışında silah sokul
ması yasaklanmıştır; 6 nci maddesiyle de bazı istis 
nalar dışında yurt içinde silah satışı yasaklarımış'ar. 
1957 senesine kadar çıkarılan geçici kanunlarla, da 
ölde bulunan menşei belirsiz tüm silahlar ruhsata 
bağlanmış ve sorun böylece çözülmüş idi. 

1957 tarihinden bu yana yurda sokulması, saMşı 
ve bu suretle edinilen silahların ruhsala bağlan
ması yasaklanmasına rağmen onbin civarında ila
hın kısmen ithal, kısmen imal ettirilereK veya 
numara değişikliği yaptırılarak edinilmesi ve bunlara 
yetkili mercilerden ruhsat tedarik edilmesi soruna 
özellik ve önem kazandırmıştır. Söz konusu silahların 
bir kısmının dosyalarının tabiî afetlere maruz kalması 
ya da ilgisizlik sonucu tutulmaması veya imha edil
mesi de menşe ihtilafı yaratmış, bu silahların 1957 
senesinden önce ruhsata bağlanarak yasal hale getiri
len silahlardan olup olmadığı anlaşılamamıştır. 

Söz konusu ihtilafların temelden' çözüme bağlan
ması amacıyla 6136 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi öngörülmüş ve bu maddeyle herhangi bir 
şekilde ruhsata bağlanmış, silah defterlerine veya kim
liğe yazılmış ve böylece işlem görmüş silah sahipleri
nin 7 nci madde kapsamına giren kişilerden olması 
kaydıyla ruhsatlarının geçerli sayılması, 7 nci madde 
kapsamına giren kişilerden değilse bu durumda silahı-
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nın devlet malı haline getirilmesi ve hakkında kanunî i 
takibat yapılmaması prensip olarak benimsenmiştir. 

Diğer bir husus; yivsiz av tüfeği sahiplerine tüfek
lerini tescil ettirmek üzere altı aylık ek bir sürenin ve
rilmesi ve böylece mağduriyetlerinin önlenmesi ama
cıyla yapılan hukukî düzenlemedir. Bilindiği üzere 
2521 sayılı Kanunla yivsiz tüfek sahiplerine bir yıllık 
tescil süresi tanınmış idi. Ancak uygulama hazırlık
ları ve kanun hükmünün kırsal kesime duyurulmasın-
daki gecikme nedenleriyle pek çok kimse tescil hakkı
nı kullanamadan Eylül 1982 tarihinde tescil süresi 
sona ermiştir. Kanunun 13 üncü maddesi atfı uyarın
ca bu kişilerin Türk Ceza Kanununun 549 uncu mad
desi gereğince cezalandırılması ve de tüfeklerinin mü
sadere edilmesi gerekmektedir. 

Tescil süresini kaçırdığı için cezaî takibata maruz 
bulunan kişi hakkında takibat durdurulacak, cezası 
infaz edilmeyecek ve adlî emanetteki tüfeği kendisi- | 
ne iade edilecektir. 

Kanun tasarısının adı, Komisyonca kabul gören ı 
bu ilavelere uyum sağlayacak biçimde değiştirilmiş ve 
yürürlük maddesinde de yeni düzenlemeye uygun re
daksiyon yapılmıştır. 

Tasarı bu değişiklikle Konseyin takdirlerine su
nulur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka var mı efendim tümü üzerinde söz almak 

isteyen? Yok. • 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 
6136 Sayılı Ateşli Sikhlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kında 2305 Sayılı; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 6136 Sayılı; Avda ve Sporda Kul
lanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçakları
nın Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 
2521 Sayılı Kanunlara Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 25 . 9 . 1980i tarihli ve 2305 sa

yılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun birinci 

maddesinde sayılan ve mahallî askerî veya mülkî 
makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve 
patlayıcı maddeler ile diğer aletler sahiplerinin ruh- ı 
satları olup olmadığına bakılmaksızın devlet malı ] 
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sayılarak 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 
1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere 
Millî Savunma Bakanlığı emrine verilir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı 

Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE 3. — 6136 sayılı Kanun 

kükümlerine aykırı biçimde edinildiği halde yetkili 
mercilerden 23.6.1981 tarihine kadar herhangi bir 
şekilde ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak 
veya ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları ya da Jan
darma Genel Komutanlığı silah defter ve kayıtlarına 
kaydettirmek suretiyle taşınan veya bulundurulan 
silahların kayıtlarındaki nitelik ve numaralarına uy
gunluğun anlaşılması halinde bu silahların 7 nci mad
de kapsamına giren sahiplerine söz konusu madde 
esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundur
ma izni verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde silah taşıma 
veya bulundurma vesikasını haiz olup da 7 nci mad
de kapsamına girmemeleri nedeniyle kendilerine ta
şıma veya bulundurma izin vesikası verilmeyenlerin 
mevcut izin vesikaları iptal edilmiştir. İzin vesikaları 
bu suretle iptal edilenler yapılacak tebliğden itibaren 
üç ay içinde silahlarını teslim ettikleri takdirde hak
larında takibat yapılmaz. Bu kişilere ait silah ve mer
miler 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 
sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili 
makamlarca bir tutanak karşılığında Millî Savunma 
Bakanlığı emrine verilir. 

EAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3 . - 1 1 . 9 . 1981 tarihli ve 2521 sayılı 

Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Yivsiz av tüfeği sa

hibi olup da Kanunun geçici 2 nci maddesinde belir
tilen süre içinde yivsiz tüfek sahipliği belgesi alma
yanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyen
ler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 
içinde menşe ve 6 nci maddede belirtilen şartlara uy
gunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av 
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tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği I 
belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapıl
maz. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında 
13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması 
halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edil
memiş mahkûmiyet kararları infaz edilmez ve kanunî 
sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmiyet hükümlerine 
ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Müsaderesi
ne karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz tes
lim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 

2305 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 2 nci madde 
29.9.1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde, Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer., . 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10. — Tapulama ve Kadastro Paftalarının Ye

nilenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mec- ı 
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/87; 
M. G. Konseyi : 2/122) (D. Meclisi S. Sayısı : 351; 
M. G. Konseyi S. Sayısı ; 608) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin onuncu sırasına gel
dik. 

Onuncu sırada, Tapulama ve Kadastro Paftaları
nın Yenilenmesi Hakkında • Kanun Teklifinin Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu'yer alıyor. 

(1) 608 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Bu rapor, 608 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yerle

rini aldılar. 
Kanun teklifi Danışma Meclisince değiştirilerek 

kabul edilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu ise teklifi ve Danışma Meclisi metnini be
nimsememiş ve reddini kararlaştırmıştır. 

Şimdi teklifin reddine dair olan Komisyon rapo
runu " okutuyorum : 

İhtisas Komisyonu Raporu 
. T. C. 

Millî Güvenlik Konseyi 13 . 9 .1983 
İhtisas Komisyonu 
Esas No.: 2/122 
Karar No.: 133 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 

tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len «Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenme
si Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca in
celenip görüşülmüştür. 

Kanun Teklifi, teknik niteliğini ve uygulama ye
teneğini kaybetmiş olan tapulama ve kadastro paf
talarının, gelişen yapım tekniklerine uygun olarak ye
nilenmesi suretiyle daha hassas, doğru, kullanışlı ve 
nitelikli hale .getirilmesini öngörmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan 2613 sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri Kanunu ve 766 sayılı Tapulama 
Kanununa göre yapılan ve kesinleşen kadastro ve ta
pulamalara itirazlar ve yanlışlıkların düzentilmesi, 
anılan kanunların ilgili hükümleri uyarınca yargı yo
luyla çözümlenebilmektedir. İlkel metodlarla yapıl
mış paftalarda mevcut olan yanlışlıklar yenileme su
retiyle düzeltilirken, teessüs etmiş bulunan mülkiyet 
durumunda ve mülkiyete ilişkin haklarda da değişik
likler meydana getireceği, dolayısıyla yeni ihtilaflar 
yaratacağı kaçınılmaz görülmektedir. 

Kanun Teklifinin; gerek yenilenecek paftaların 
belirlenmesi, ilanı ve alakalılara tebliğ edilmesi, ge
rekse yenileme işleminin yapılmasında uyulacak esas
ların belirlenmesi yönünden, düzenlenen bu şekliyle ^ 
yetersiz kalacağı değerlendirilmektedir. 

Esasen, 2805 sayılı Kanunla, şehirsel alanlarda, 
ıslah imar planlarının yapılması ve uygulanması için 
yetersiz "kalan ve teknik niteliğini kaybeden kadastro 
ve tapulama paftalarının yenilenmesine ilişkin hü
küm getirilerek, acilen yenilenmesi gereken bölgeler
de bu ihtiyaç büyük ölçüde giderilmiş bulunmakta
dır. 
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Komisyonumuzca, teknik nedenlerle yetersiz ka
lan ve uygulama imkânı kalmayan Kadastro ve Ta
pulama paftalarının yenilenmesi lüzumu benimsen
mekle birlikte, özel kanun çıkarılması yerine konu 
ile ilgili kanunlarda yeterli ve kapsamlı şekilde deği
şiklik veya düzenleme yapılması uygun mütalaa edil
mektedir. 

Yukarıda sıralanan gerekçeler ve 766 sayılı Ta
pulama Kanunu ile 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanununu birleştiren, yenilemeye ilişkin hü
kümleri de ihtiva eden Kanun Tasarısının hazırlan
makta olması nedeniyle, Komisyonumuz bu Kanun 
Teklifinin reddedilmesini uygun mütalaa etmekte
dir. 

'Millî Güvenlik Konseyinin tensiplerine arz olu
nur. 

Başkan 
Cumhur Evcil 

Tuğgeneral 
Ihti. Kom. D. Bşk. 

Üye 
Ahmet Cemal Göğüs 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Gn. Md. lüğü 

Tet. Hk. 

Üye 
Yaşar Emre 
Kur. Bnb. 
Proje Sb. 

Üye 
A. Nusret Ozanalp 

Yargıtay 7 nci Hukuk 
Daire Bşk. 

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

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Cumhurbaşkanım, konu vatandaşları geniş öl
çüde ilgilendiren ve mahkemeleri işgal eden bir ko
nu. Daha önceleri 1936'da başlayan ilk tahrir ve ölç
me işleri zamanla tekamül etmiş rama o müddet zar
fında yapılan bütün haritalar mıknatisi aletlere da
yandığından, çelik metreye dayandığından istikamet 
bakımından sapmalar ve koordinatlar bakımından 
da kaymalar meydana gelmiş. Böylelikle bugün ara
zi üzerinde fiilen 1 000 metrekare bir bölüm, harita 
üzerinde 800 metrekare olmakta ve istimlakle, özel
likle ifraz işleri yürürken, harita ile arazi birbirine 
uymamaktadır. Vatandaş bu farkı giderebilmek için 
mahkemeye müracaat etmekte, mahkemeler asgarî 
iki yıl zaman almakta, en azından 5-6 tane keşif ya
pılmakta, bunun için vatandaş bir hayli keşif para
sı, otomobil, parası gibi masraflara girmektedir. 

Ayrıca da bazen istimlak edilirken veya bir yol 
geçirilirken harita üzerinde yapılan bu işlem araziye 
uymadığı için, mesela (A) şahsının arazisi üzerinden 
geçirilen yol, bir de bakıyoruz ki (A) ile (B) adlı ki

şilerin arazilerinin üzerinden müşterek geçmektedir. 
Böylelikle tmar ve iskân Bakanlığının işleri de güç
leşmektedir. 

Bizim kanaatimiz odur ki, bunun mutlaka yasal 
yolla düzenlenmesi, yargıya bırakılmaması, vatanda
şı büyük bir sıkıntıdan kurtaracaktır. Bu maksatla 
biz, hazırlamakta olduğumuz kanuna bunu koyuyo
ruz. Ancak bu kanunun çıkması sanıyorum ki en az 
bir iki yıl alacaktır. Şimdi burada karar verilmesi 
lazım gelen konu, acaba bir iki yıl daha bunu ge
ciktirelim, vatandaş bu sıkıntıyı çeksin mi? Yoksa şu 
özel düzenleme ile vatandaşların üzerinden bu sıkın
tıyı kaldıralım mı? Bakanlık olarak bizim kanaati
miz bu özel kanunun kabul edilerek sıkıntının kaldı
rılmasıdır. Eğer kanunun şu veya bu kısmında her
hangi bir şekilde endişe edilen kısımlar varsa, lüt
feder Konsey bunu bir defa bizim katılmamızla in
celeme imkânı verirse, Komisyonda tekrar bunu ye
niden Adalet Bakanlığının, tmar ve İskân Bakanlı
ğının ve bizim katılmamızla incelemek de mümkün
dür. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekküi ©derim. 
Komülsyoıntun raporumu okulduk, «iz, nddldinli siteni 

ısiürüıyonsunıuız;, Sayın Baklan da, burnum, muivakkıalt da 
idlsa çıkartılacak bu Kamumla maMMlmelsi gerekUiğV 
m ileri islüırü'yor, nJe dliyottsumıuz? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (IhHüsaS Ko-
mıilsyoniu Başkanı) — Sayın Cuımlhulrlbaişlkanııim, Sayın 
Bakamımın! ısoylddMelflme Ibiüz de kalüiıyoruız tabiî, an
cak Damaşlmla Meclislimden gelen teklif Hükümette 
vte ilgili yefrtardle gemlilş alarak görlüşülmie/diem gelmiş. 
Yapılan çalıişimalattdia buınıuın noksanlıkları meydana 
çıktı., 

Konu, çok (tekinlik bir konu, fakı veriırsienfe, bu 
doksanlıklar hakkınida Ya'rgtöıaiydıam igiü daire 'baş
kanı kıisa imıalulmıat arz-edecek Sayın Curnihürbaşka)-
nıım. 

BAŞKAN — Buıyurtumlaır. 

A. NUSRET OZANALP (İhtisas Komdlsyonu 
Üyesli - Yaırigıifcay Telm&iîcjısliı) — Sayım Cuimtanbaş-
kanılm, taipularnıamım uyguiarnıalsindia kişisel olarak 
2)0 yııDdam beri Tapulaimla Daiiltteslilnliin üiyasli Ve Baş
kanı loflıaınak. toanıuışımıak dbrulmumdaıyım. 

ıBilz suma şalhiıdliiz : Bize gelem uyuşmazlıklarda 
ıtapuiatma paftalarının - uzun zaman da kada&foloya 
ibalkimıştır dlaıire - kadastro paftalarınsın uygulamaima-
ıması idlilye bir konu yok, bu uygulammaktaldiir. An
cak, maünferilt Itlesclil davalarıyla halritaıya 'bağlamarak 
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'yapılanı, atanan tapuların haritaları uygulamada müş-
Iklülalta uğramaktadır. 

Tapulama Kanunumun 97 nci ınaiddlâsıi gereğince, 
42 neti maldde, 'genel hüküm niteliğini 'kazanır. Yanli 
Medenî Kanunun bir hükmü haiınıe gelmiştir. Ora
da da hüküm aynen şöyledir : «Tapu kaydımın kap
samı hartftasıyla belli edilir.» Bunlun daha açık an
lamı, mülkiyet hakkımın kapsamı harita ile belli edi-
Mir. 

Simidi gelen Italsıaırııyı biz daire olarak inceledik. 
Tasarı ço!k yaterisiz ve hakikaten 'bu 'taşanının, bu şe
kilde çıkması mümkün değildir.. Mümkün tabiî, ama 
neticede çok çok büyük sakıncalar çılkaır. Sayın Ba-
kanimıın öne sürdüğü sakınca ve ihtilaflar o zaman 
meydana çıkacaktır. Tasarı bu şekilde kanunlaşırsa 
mülkiyet hakları zedelenecektir göırüışüınıdleyiız. Çün
kü, tamamıyla idaremin takdirinle bırakılmıış vazlüyet-
Ite. Halbuki mülkiyet haklari'nın kapsamının tayini, 
derişikliği tamamıyla yargıya aliit ıbilr yetki olimak ge-
ıriekir. Tabiî kanun hükmü, veya maihkemie kararı ola
caktır. Tasarının bu haliyle kabul edilmemesi fazım 
geldiği görüşündeyiz, 'hem dairemiz, hem de kişisel 
olarak konuşuyorum. 

BAŞKAN — O halde, komisyona iade edersek, 
bu talsları lilhtliıyaca^övap verecek şekle getirilebilir mıi? 

A., NUSRET OZANALP (İhtisas Komisyonu 
'Üyesi - Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurtbaş-
kanım, 'hir tasan var elde. Bu tasarı 766 sayılı Ta
pulama Kanumü, yani..., 

ıBAŞKAN — Yenli 'baştan ele alınacak?.. 
A. NUSRET OZANALP (İhtisas Komisyonu 

Üyesti - Yargıtay Temsİ'dlsıiı) — Evet. 
Tapulama ide 2612 sayılı Şehlir Kadastrosunu 

birleştirmektedir. Bu, önemli 'biir (komisyondan geç
miş, ıbizSm daireımfein görüşü alınmış, o tasarlıda bu 
mesele geltilriilknŜ , 'bir bölüm halinde ele alınmış, de
tayları hüküm hallin© gdtlMtaiıştliir. O tasarı çıkacağı
na göre, 'bilzim görüşümüz, alelacele böylle bir tasarı
mın çıkması çok büyük sakıncalar 'doğurur. 

Takidür Konseyindir. 
BAŞKAN — Bu ihtilaflar kaç seneden berü de

vam ddiyorı? 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Cumhurbaşkanını, şehir kadastrosu 1950'de 
başllamış'tıir, l!95!Cftlen beri 'bu İhtilaflar devam ekiliyor. 
Tapulama Ü93i61da başlamıştır, o zamandan be
ri devam ediyor. Yargı yoluna gidildiği za
man - demdin arz ettiğim gilbi - vatandaş ikli senede 
netlice alamamakta ve büyük masraflara girmektedir. 
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Kialdı ki, bu Kanuna koyduğumuz metni aynen ay
na Kanunda çıkarmak mümkün efendim. Sayın Yar
gıtay ü'yeisinıin ibalhsıeıtıtıikleııli kanundaki toıismı ayırıp, 
kanun 'olarak da çıkarmak mümkündür efendim. 

BAŞKAN — Kanun kaç maddel? 
DEVLET BAKANI MEHMET t)ZGÜNEŞ — 

Sayın. CunTİhıuı̂ başkanıım, zaten bir bölümdür, 6 mad
deden tilbatrtelt küçük bir bölümdür, 

BAŞKAN — Danışma Mecfcilnidlen geçmiş ama, 
ilhtîyaeia ;aevap verîrii!yorı. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCÎL (İhtisas Ko-
rriiisyomu Başkana) — Evet. 

Bunun daha genlilşleMmeisli, daha geniş boyutlu 
ele alınması laızılm. 

BAŞKAN — Komiisyon hliraz daha çalıişsın üze
rinde, IbeÜlki 'bir hal çarteisi 'bullalbillir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (Ihlisas Ko-
miiisyonu (Başkanı) •— EnTiredeaısiinıiız.ı 

BAŞKAN — Komiisyon raporunu oylannıza Su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
memliişjtirL, 

Şilmldıi 'bu tasarının 'tekrar Komisyona iade edil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 'Kabul eden
ler..!. Etmeyenler... Kalbul' edilmiştir. 

Komiisyon (bunu bir defa daha etüt etsin, Bakan
lık ile bir anaya gelsin, vatandaşların şikâyetini mu
cip olan bu kıonuyu halledecek şekle getirilebilir mi, 
gdtkıİemıez imi? Biıze somıra getirişin, o zaman karar 
verMz. Getirebiliyor ilse çıkanaim, getliırlemilyor 
iise o zaman reddedelim. 

Teşekkür ederim. 
11. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe-
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/40; M. G. 
Konseyi : 2/120) (D. Meclisi S. Sayısı : 164; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 576) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin onbirinci sırasında,. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe-Plan 
Komisyonu Raporu yer alıyor. 

'Bu rapor 576 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
'Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı, Sayın Bakan ve 

ilgililer yerlerini aldılar. 

(1) 576 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Şimdi bu kanun teklifinin tümü üzerinde görüş
me açıyorum. 

Komisyonun bir açıklaması olacak mı efendim? 
Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan "Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 24 Şubat 1330 tarihli Geçici Zabitan 
Kanununa tabi olan gedikli subaylar -bilindiği üzere 
Deniz ve Hava kuvvetlerimizde hakikaten fevkalade 
iyi hizmet etmiş, çok iyi yetişmiş bir sınıftır. Bu sinıf 
mensupları o tarihte astsubayların üstünde, gedikli
lerin üstünde ve subayların altında olan bir sınıftı. 
Ancak, 1951 tarihinde çıkan 5802 sayılı Kanun bun
ları tasfiyeye tabi tutarken, tasfiyeyi çabuklaştırmak 
için bunların maaşlarının artışlarını astsubay sınıfına 
geçmelerine bağladı. Ancak, kendileri astsubayın üs
tünde olan bir sınıf olarak, astsubay sınıfına geçme
yi onurlarına yedirememişlerdir. Benim bildiğim De
niz Kuvvetlerinde ancak bir kişi geçmiştir. Şu anda 
da bunların mevcudunun tamamı emeklidir ve sa
yıları 176 kişidir. Maaşları astsubayların altında kal
dığı için, bunların kendi emekli maaşları, dul ve ye
timlerinin maaşları da astsubayların al'tında kalmış
tır. 

Huzurunuza gelen kanun, bunların emeklilikteki 
maaşlarını, ikinci derecenin son kademesindeki ast
subayın maaşına getirmektedir. 1.3.1979 tarihinden 
evvel görevde bulunanlar b/irer derece yukarı çıkmış
lardır ve bu astsubaylar bu kanundan istifade etme
yeceklerdir. Emekli maaşlarında halen azamî mik
tar 32 154 liradır. Bu kanun tarafınızdan kabul bu-
yurulduğu takdirde bu miktar 40 sene hizmet gören
ler için 37 790 lira olacaktır. 

iBundan çok daha önemlisi, bu konuyu hays'iyet 
meselesi yapmışlardır, senelerdir uğramışlardır ve 
haklı da bir talepleri vardır. Huzurunuza bu nedenle 
gelmiştir. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerinde 
başka söz almak isteyen var mı? Yok. 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İ mci maddeyi okutuyorum :. 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak- j 

kında Kanun Teklifi j 
MADDE 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Mad
de eklenmiştir. I 

EK GEÇİCİ MADDE — Deniz ve Hava sınıf
larında görevli bulunan gedikli subaylardan, 2.7.1951 
tarihli ve 5802 sayılı Astsubay Kanununun Geçici 
3 üncü maddesi uyarınca, astsubay sınıfına geçme
miş olanlara ve bunlardan ölenlerin dul ve yetim
lerine bağlanan aylıklar, 2 nci derecenin son kade
mesinin emekli göstergesi esas alınarak ödenir. 

Bunlara ayrıca 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu 2260 sayılı Kanun ne ile ilgili 
kanundu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Astsubayları bi
rer derece üst dereceye yükselten kanun. Bu kanun
dan yararlanmayacaklar. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum :'.. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip 

eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
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 
isteyen var mı? Yok. 

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

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe -Plan Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 2/104; M. G. Konseyi : '2/126) (D. Meclisi 
S. Sayısı ; 396; M. G. Konseyi S. Sayısı : 595) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin onikinci sırasına ge
çiyoruz. 

G'ündem'imizin onikinci sırasında, 1319 Sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanunla De
ğiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 

(1) 595 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt-
çe-Plan Komisyonu Raporu yer alıyor. 

'Bu rapor, 595 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe-Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve 

Bakanlık temsilcileri yerlerini almışlardır. 
Kanun teklifi Danışma Meclisince değiştirilerek 

kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi Bütçe-Plan ^Komisyonu 
ise teklifi ve Danışma Meclisi metnini benimseme
miş ve reddini kararlaştırmıştır. 

Teklifin reddine dair Komisyon Raporunu oku
tuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Danışma 'Meclisi Genel Kurulunun 18 Mayıs 1983 

tarihli 104 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen «1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği tgibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 1610 sayüı Kanunla değişik 15 inci madde
sinde «Geçici Muaflıklar» düzenlenmiştir. 

Eklenmesi önerilen (e) fıkrası ile, «Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünce istimlak vesair yollarla orga
nize sanayi, küçük sanatlar. sitesi, konut, turizm böl
geleri ile kamu hizmet ve tesisleri için iktisap edilen 
arsa ve araziler» muafiyet kapsamına alınmaktadır. 

Arsa Ofisinin elinde 'bulunan arsaların Emlak 
Vergisinden muaf tutulmasını amaçlayan Kanun Tek
lifi, Danışma Meclisi Malî İşler Komisyonunda ge
nişletilmiş, muafiyetler kapsamına, Türkiye Emlak 
Kredi Bankası A. O. tarafından konut yapımı için 
satın alınan ve bu amaçla elde*tutulan arsa ve. ara
ziler ile, '2487 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamı
na giren kooperatiflerin mülkiyetinde bulunan arsa 
ve araziler ve küçük sanayi siteleri yapı kooperatif
lerinin mülkiyetinde 'bulunan arsa ve araziler de da
hil edilmiştir. 

Vergi Kanunları muafiyet ve istisnaları ile birlik
te bir bütün olup, muafiyetlerle ilgili hükmün kap
samının genişletilmesi, vergilendirme açısından vergi 
kanunları arasındaki dengeyi bozabileceği gibi, vergi 
kanunlarının kendi içerisinde de yeni dengesizliklere 
yol açabilecektir. 

Bu nedenle, muafiyetlerle ilgili hükmün genel 
olarak yeniden ele alınıp gözden geçirilmesinde yarar 
'bulunduğundan, Danışma Meclisi Genel Kurulunca 

kabul edilen metin Komisyonumuzca benimsenme
miştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
Başkan Başkan Yardımcısı 

Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL 
E. Amiral Mly. Kd. Alb. 
Kâtip Üye Üye 

Tahsin EKİNCİ Güven BOŞGELMEZ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye . Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

BAŞKAN — Rapor okundu, bu rapora ilaveten 
Komisyon Sözcüsünün söyleyeceği bir şey var mı? 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, benim tetkik edebildiğim kadar, Sayın 
Maliye Bakanım çok daha vukufla genişini de 
söyleyebilir, 1923 tarihinden, Cumhuriyetin ilanından, 
bugüne kadar 60 küsur sene içinde kişiler tarafından 
kanun teklifiyle vergi muafiyeti ihdası hemen hemen 
hiç görülmemiş veya çok- ender görülmüştür. Bunların 
mutlaka hükümet tasarısı halinde gelmesinde yarar 
vardır. Çünkü Hükümet konuya bütün olarak bakar, 
fert ise sadece kendisini ilgilendirdiği konudan bakar. 

Aslında Arsa Ofisinin neden dolayı böyle bir 
muafiyet hükmüne girmek istediğini de anilamak 
mümkün değildir. Zaten bütçesinden vereceği vergiyi 
de Maliyeden alıp tekrar Maliyeye verecektir. Ancak, 
vergisini vermekle arsasının hakiki maliyetini bilecek 
ve ileride hesabını, kitabını doğru dürüst yapacaktır. 
Vergi muafiyeti olduğu takdirde kendisine bir şey 
kazandırmayacak; fakat arsasının hakiki maliyetini de 
bir türlü bilmeyecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümetimiz bu konuda ne diyor

lar? 
Buyurun.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Komisyon Baş
kanımızın işaret buyurdukları gibi Cumhuriyet tarihin
de ilk defa yapılan bir teklifle bir vergi kanunu tadil 
edümeye kalkılmıştır. Çoğu Anayasalarda vergi 
kanunları üzerindeki tekliflerin hükümete gönderilmesi 
ve hükümet benimserse tasarı olarak meclislere sevk 
edilmesi esası kabul edilmiştir. Bu sebeple, durup 
dururken Millet Meclisinde milletvekillerinden: bir 
grubun vergi kanununu tadil eder mahiyette teklifte 
bulunmaları ve bunun Meclisçe kabul edilmesi demok
ratik parlamenter sistemlerde görülen bir usul değildir. 
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BAŞKAN — Sonra gittikçe genişler bu... 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Tabiî, çünkü denge meselesidir. Kaldık*, bu 
teklif Danışma Meclisinin Malliye ve Bütçe komisyon
larından da geçirilmemiş; yalnızca Emlak Komisyo
nundan geçirilerek, Danışma Meclisinde görüşülerek 
huzura gelmiştir. 

Korkarım ki, Bütçe Encümeninden filan geçiril
meye kalkılsaydı zaten Danışma Meclisinin Bütçe 
Encümeni de bu teklifi reddederdi. 

Kaldıki, Sayın Amiralimin işaret ettikleri gioı 
bunların hepsi kamu sektöründe olan kişilerdir. Mali
yet bilinsin diye, bilahara fertlere devrederken arsasının 
maliyetini bilsin diye biz bunları idâme ettiriyoruz, 
yoksat muafiyet koyabilirdik. Hazineden gittiğini bili
yoruz. Fakat Hazineden giden parayı da almaz duruma 
gelmesinler diye, maliyetlerini, devamlı şekilde ödedik
leri vergileri ilave etmek suretiyle hesap edebilsinler 
diye bunları muafiyet çerçevesine aâmamışızdır. 

Burada sanayi sitelerine ve toplu konuttan arsa 
alanlara vergi muafiyeti tanıyan hükümler, gerçi 
Emlak Vergisi Kanununda vardır, fakat burada sanayi 
sitesi yapilırken vergi muafiyeti verirsek, hiçbir şekilde 
sanayi sitesini bilahara sahiplenmeyip, kooperatifin 
uhdesinde tutarak, sekiz on milyon liraya mal olmuş 
ve hem de Devlet yardımıyla yapılmış bir sanayi 
çarşısındaki dükkanı ilelebet vergi muafiyetinde tut
mak gibi bir büyük mahzur ortaya çıkar. Biz yüksek 
malumlarınız gecekondulardan vergi alıp, beşyüz 
metrekare, bin metrekare sanayi işletmesine vergi 
muafiyeti tanıyacak bir durum ihdas etmekten de 
dikkatle ietinab ederiz. Bu sebeple kanun teklifinin 
kabul edilmesinde bir isabet olmaz diye düşünürüz. 

Bu arada Emlak Vergisi tatbikatı süratle devam 
ediyor. Onu da arz edeyim, mükelleflerimizin % 75'i 
bugüne kadar beyannamelerini vermişlerdir ve entel-
lektüel sınıf dışında gecekondular da % 1O0 ödemiş 
durumdadır, bunlar hemen ödüyorlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten onlar daha çabuk verir; çünkü 

başına bir iş gelmesin diye düşünürler, kurnazlığı da 
pek bilmezler. Kurnazlığı entellektüel tabaka bilir. 

Peki, teşekkür ederiz. 
Bütçe - Plan Komisyonunun Raporu üzerinde başka 

söz almak isteyen var mı? Yok. 
Bu raporu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu teklif Konseyimizce reddedilmiş ve düşmüştür. 
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13. — 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Madesinin (B) Fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/626; M. G. Konseyi : 1/530) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 337; M. G. Konseyi S. Sayısı ; 
599) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin onüçüncü sırasında, 
9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanununun 2.8 inci Madesinin (B) Fıkrasına Bir Bent 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Mec-
lisice Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 599 sıra sayısı, ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe Plan Komisyonu ile Sayın Bakan ve ilgililer 

değişmediği için yerlerindedirler. 
Kanun tarasısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. Söz isteyen var mı? 
Buyurun Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım; 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci 
maddesi, kadroların kullanımını düzenleyen madde
dir. Bu. madde, özellikle zatıâlilerinin bu husustaki 
emirleri dikkate alınarak çok titizlikle hazırlanmış, 
yeni kadro ihdası ancak tekrar kanunla olabilecek 
hale gelmiştir. 

Bu nedenle, cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri ih
tiyacı için 484 kişilik bir kadro ihtiyacı vardır, Hükü
metimiz böyle tespit etmiştir; kendilerine verilen im
kânlar içinde bunun karşılanması mümkün değildir, 
kanun maddesi çok kısıtlı olduğu için. Bir kanun çı
kartılması lazımdır. Huzurunuza bu 484 din adamının 
kadrosunu getirmiş Jbulunuyoruz. Bunlar, cezaevleri 
ve yurt dışı din hizmetleri ihtiyacında kullanılacak
tır. 

BAŞKAN — 494 kadro kararnamesini imzaladım, 
o benden geçti, değil mi? Şimdi onun bütçeden para
sının verilebilmesi için herhalde. Benden böyle bir 
kadro geçti ama, belki de karıştırıyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Dereceler ara
sında değişiklik, bugünlerde sık sık imzanıza geliyor 
Sayın Cumhurbaşkanım, onlardır. Bunlar yeni kadro 

(1) 599 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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ihdasıdır, ancak kanunla olabilmektedir. Hükümet ta
sarısı olduğu için, 484 kadro yeterli midir az mıdır, 
çok mudur bu noktasına bakamadık; arz ederim. 

BAŞKAN — Bütün cezaevlerine mi veriliyor şimdi 
bunlar? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Hayır efendim, bütün cezaevlerine verilemiyor; fakat 
Adalet Bakanlığı kadroların verileceği yerleri tespit 
etmiştir, burada isimleri var, onlara birer tane veri
yoruz. 

BAŞKAN — Bunların içinde belki çok küçük yer
ler de var; kazalar falan da var mı acaba, küçük ka
zalar? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, verileceği yerlerin tespiti Adalet Bakanlığı 
tarafından yapılmıştır; kadrolar, tek tek onların istek
lerine göre konuldu; hepsi de Adalet Bakanlığına 
verilecektir. 

BAŞKAN — Şu anda'Adalet Bakanlığının temsil
cisi olmadığından, buyursunlar Sayın Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, burada yurt içi 
ve yurt dışı kadrolar birlikte gösterilmiş. Halbuki, 
Devlet Bakanlığı ile bizim Maliye Bakanlığımız daha 
evvel yurt içi ve yurt dışı kadroların ayrı olması ko
nusunda mutabakata varmıştık. Bunlardan 214 tanesi 
cezaevlerinde kullanılacak yurt içi kadrolardır; ba
kiye 270 âdedi de yurt dışında kullanılacak kadrolar 
olarak düşünülmektedir. Yurt dışı kadrolar konusun
da ihtiyacın kesin olarak miktarı bilinmemektedir. As
lında. Maliye Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı 1983 -
1984 yılları için 90 kadronun kifayet edebileceğini 
düşünmüştür; fakat kanun tasarısı sevk edilirken, ile
rideki ihtiyaçların da karşılanması veyahut da bazı 
arzu edilmeyen kişilerin uhdesindeki camilerin devlet 
kohtroluna alınabilmesini temin edebilmek için kad
ronun biraz geniş tutulması zarureti ortaya çıkmıştır. 
Devlet Bakanımızla yaptığımız görüşmelerimizde, 
bunlardan ihtiyaç duyuldukça tayin yapılacağını ka
rarlaştırmıştık. 

BAŞKAN — 270 kadronun hepsinin birden tayini 
şimdi olmaz tabiî. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Evet efendim; ihtiyaç duyuldukça yapılacak
tır. Yalnız, ileride bu 270 kadronun hepsinin kullanıl
ması ihtimali vardır. Bunun için biz kanun metninde 
ufak bir değişiklik yapılmasını arz edeceğiz. Eğer bu 
önerimiz kabul edilirse metin daha açık bir anlam ka

zanmış oacaktır. Teklifimiz 1 inci maddede olacağı 
için, sırası geldiğinde arz edeceğim efendim. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

"Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yıb Bütçe 
Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına Bir 

Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9.12.1982 tarihli ve 2761 sayılı 
1983 Malî. Yılı Bütçe Kanununun 28 inci maddesinin 
(B) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

c) Cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri ihtiyaçla
rında kullanılmak üzere, Diyanet işleri Başkanlığına, 
484 adedi geçmemek ve sınıf, derece ve adetlerini, 
Devlet Personel Dairesinin görüşü de alınarak, Ma
liye Bakanlığının tespit ve önerisi üzerine kadro ih-« 
das ve tahsisine Bakanlar Kurulu yetk^idir. 

BAŞKAN — Benim bildiğim kadarıyla camileri
mizin tümünde 40 000 civarında din .adamına ihtiyaç 
yar ve bazı yerlere veremiyoruz, noksanlar var. Tek
rar kadro ihdas ediyoruz, ama bu kadrolara elemanı 
nereden bulacağız, elimizde yar mı? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Müsaade ederseniz arz edeyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, Türkiye'de 20 000 köy camisi kadrosuzdur, 
halen 20 000 köy camisinde kadro yoktur, diğer ka
lanlarında kadro vardır. 

Yurt dışında da 750 cami vardır; bunlardan 50 
tanesi pek büyüte cami olmayıp küçük mescitlerdir; 
bunları hariç tutarsak, 700 tane büyük çapta cami 
var. Bu 700 camiden 315 tanesi bizim elimizde olup 
385 tanesi Süleymancı, MSP'li, MHP'li gibi bugünkü 
rejime karşı insanların elindedir. 

Türkiye'de her sene mezun olan imam hatip me
zunları, bizde kadro olmadığından başka sahalarda 
iş aramaktadırlar; eğer bizde kadro bulunursa, ala
bilirsek, elimizde yeteri kadar bu görevlere talip ola
cak imam hatip mezunu vardır, onları alabileceğiz. 
Fakat, bu kodrolardan yurt dışında kullanılacak olan 
385 tanesine, dernekler, paralarını ödemek suretiyle 
kendileri Türkiye'den veya Türkiye dışından imam 
tayin etmektedirler, işçiler, bu paraları kendileri öde
medikleri için ve dernek tarafından ödendiği için ra-
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hatlık duymakta ve böylelikle o camilere devam et
mektedirler. Halbuki dernekler, paralarını işçilerden 
topladıkları için bizim camilere rağbet etmemekte ve 
dolayısıyla bu 385 tane camiyi ele almak imkânı bu
lamıyoruz. 

IBiz, Suudî Arabistan'dan 35 tane kadro almıştık, 
bunları onar onar Almanya'ya gönderdik ve her 10 
kişiyi gönderdikçe, bunların elinden 10 tane camiyi 
geri aldık ve öylelikle 315 oldu. 

Şimdi, buradan ne kadar kadro verilirse, biz bun
ların hepsini birden değil, fakat yine onar onar gön
dermek suretiyle 10 kişi oradan camiyi teslim aldık
tan sonra 10 kişi daha göndereceğiz ve böylelikle şu 
385 tane caminin hiç değilse büyük bir kısmmı ele 
geçirmek suretiyle vatandaşları yanlış birtakım efsa
nelerle uyutan veya rejim aleyhine propaganda ya
pan, Atatürk ilke ve inkılapları aleyhine propaganda 
yapan adamların elinden kurtarmış olacağız. 

özetle arz etmem gerekirse Türkiye'de, kadro 
bulunduğu takdirde, yeteri kadar imam hatip okulu 
mezunu vardır., 

BAŞKAM — Bu kadrolar verildiği takdirde, pey
derpey kullanacağız diyorsunuz, değil mi?ı 

DEVLET ©AKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Peyderpey kullanacağız efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Maliye 'Bakanı, teklifiniz 1 
inci madde üzerinde olacaktı değil mi? 

MALİYE (BAKANI ADNAN BAŞER KAFA 
OĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanımızın bir önergesi 
var, okutuyorum <• 

" «c) Diyanet İşleri Başkanlığına, cezaevi ihtiyaç
ları için 214 adedi, yurt dışı din hizmetleri ihtiyaç
ları için de 90 adedi geçmemek şartıyla Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü, Maliye Bakanlığının Öneri
si üzerine kadro ihdasına Bakanla* Kurulu yetkili
dir.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, izniniz olursa bu önergeye gerek yok. 484 
âdet kadronun" nasıl kullanılacağı tasanda vardır. 
Devlet Personel Dairesinin görüşü alınacak, Maliye 
Bakanlığının tespit ve önerisi üzerine (bu konuşma
lar zabıtlara geçiyor) Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Bunun kaç tanesinin nereye verile
ceğini Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığı 
ve Bakanlar Kurulu tespit edecektir. Bunun topla
mını vermiş 484 adet diye. 

16 . 6 . 1983 O : 2 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Ama sonradan bu 484 kadronun hepsi 
yurt dışında kullanılabilir diye çıkarlar ortaya. 

BAŞKAN — Hayır, cezaevi ve yurt dışı din hiz
metleri ihtiyaçlarında kullanılmak üzeredir. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Cezaevleri için 214'ü kullanılacaktır di
yoruz. 

BAŞKAN — «Diyanet İşleri Başkanlığına, 484'ü 
geçmemek ve sınıf, derece ve adetlerini Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü de alınarak Maliye Bakan
lığının tespit ve önerisi üzerine kadro ihdas ve tah
sisine Bakanlar Kurulu yetkilidir» deniyor. 
Gayet sarih bunda her türlü yetkiyi veriyor. Yani, 
«ayrıca 22 tanesini şuraya, bu kadarını buraya» de
meye gerek yok. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Hayır efendim, devamlı şekilde bütün 
teşkilat kanunlarında iç ve dış kadrolar ayrı verilir. 
Yani ona uyan 214'ü içeride kullanıyoruz. 

BAŞKAN — O halde onu biraz daha düzeltil
miş şekliyle yazalım, o ifade bozuk. 

Sonra bu zaten Hükümetin teklifi, değil mi? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Evet. 
BAŞKAN — Hükümetin teklifi ise niye öyle ha 

^zırlamadınız da şimdi burada değiştiriyorsunuz? 
«Diyanet İşleri Başkanlığına cezaevi ihtiyaçları 

için 214 adedi, yurt dışı din hizmetleri ihtiyaçları için 
de 90 adedi geçmemek şartıyla...» 

90 adedi geçmeyen hangisi? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Yurt dışı. 
BAŞKAN — Onu başa almak lazım. 
Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maliye Ba
kanlığımızın teklifine göre, «214 adedi cezaevleri ve 
90 adedi yurt dışı din hizmetleri ihtiyaçları için kul
lanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 304 adedi 
geçmemek ve sınıf .derece ve adetleri Devlet Perso
nel Dairesinin görüşü de alınarak Maliye Bakanlı
ğının önerisi üzerine kadro ihdasına ve tahsisine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir» dersek, daha düzgün olur. 

BAŞKAN — O zaman 484 olmuyor, 304 oluyor. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, 304 olu
yor. 
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DEVLET ©AKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ _ 
Yurt dışı kadroları üçte bire indiriliyor efendim. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz? Sizin tabiî ihtiya
cınız, ama zaten şimdi veremiyorsunuz. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, zaten hepsini kullanacak değiliz. Binaena

leyh 270 demekle 90 demek arasında "bir fark yok 
Yalnız şu olur ki, 270 denirse istikbalde tekrar ye
niden kanun teklifi getirmekten kurtulmuş oluruz 
ve Maliye Bakanlığı müsaade ettikçe onar onar kul
lanırız. 

BAŞKAN — İleride hepsi için birden kanun gel
mez mi? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OÖLU — Efendim, devlet teşkilatnaması için bütün 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu da yeni baştan 
gelecek, kadro ihtiyaçları hükümetlerce tespit edile
cektir. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, dış görevdeküeri 
gittikçe azaltıyoruz. Yani birçok bakanlıklardan hep 
kısıyoruz; ikiyüz küsur tane kadroyu birden bire 
vermek hiç olmaz. Dış İşleri Bakanlığından, Tu
rizm Bakanlığından, Ticaret (Bakanlığından kısıyo
ruz, hatta Millî Savunma Bakanlığından mümkün ol
dukça kısıyoruz. Onun için biraz insaflı davranma
da fayda var. ' 

1 inci maddenin (c) fıkrasını o şekilde okutuyo
rum : 

«e) 214 adedi cezaevleri ve 90 adedi yurt dışı 
din hizmetleri ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Di
yanet İşleri' Başkanlığına 304 adedi geçmemek, sı
nıf ve dereceleri Devlet Personel Dairesinin görüşü 
de alınarak, Maliye Bakanlığının teklif ve önerisi 
üzerine kadro ihdası ve tahsisine Bakanlar Kumlu 
yetkilidir.» ' 

BAŞKAN — Zaten, «90 adedi yurt dıişı, 214 ade
di cezaevleri» dedikten sonra, bumda «304 adedi geç
memek» demeye o zaman gerek yok. Çünkü doğru
dan doğruya belli oldu. 

Bir daha böyle Hükümetten geçikten sonra bu
rada değiştirirlerse kabul etmeyeceğim. Evvela Hü
kümetten geçiyor, Danışma Meclisinden de geçiyor, 
ondan sonra burada kısmaya çalışıyorlar yahut da 
ilave etmeye çalışıyorlar. 

Tasan 'bu, değil mi? 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Hükümetin teklifi de öyle, Hüküme

tin teklif i de 484 olarak geçiyor. 

«Geçmemek» kelimesini kullanmadan, 1 inci mad
denin (c) fıkrasını yeniden okutuyorum : 

c)" 214 adedi cezaevleri ve 90 adedi yurt dışı 
din hizmetleri ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Di
yanet İşleri Başkanlığına, sınıf ve dereceleri Devlet 
Personel Dairesinin görüşü de alınarak, Maliye Ba
kanlığının tespit ve önerisi üzerine 304 adet kadro 
ihdas ve tahsisine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu son okuduğumuz 1 inci mad
denin (c) fıkrası üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

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

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BALKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim Sayın (Batan. 

14. — Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesi
ne Dair Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Red-
dolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe 
-Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/33; M. G. 
Konseyi : 2(128) (D. Meclisi S. Sayısı : 176; M. G. 
Konseyi S. Sayısı: 598) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ondördüncü sırasın
da, Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine Dair 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 598 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Saym Ba

kan yerlerindedüier. 
Bu kanun teklifinin tümü Danışma Meclisince 

reddedilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi Bütçe Plan 
Komisyonu da teklifin reddini uygun görmüştür. 

(1) 598 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir 
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$imdi, teklifin reddine dair Komisyon Raporunu 
okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Mayıs 

1983 (tarihli 109 uncu 'Birleşiminde görüşülerek işa
ret oyu ile reddedilen ve 31.5.1983 tarihinde Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan, 
«Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine Dair 
Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Teklif ile, hâkim ve savcılarla Adlî Tıp Kurumun
da çalışanlar hariç olmak üzere; adlî, idarî, askerî 
yargı mercileri ile iora dairelerinde ye sivil ceza in
faz kurumları ve tutukevlerinde görevli personele, 
brüt aylıklarının yüzde ellisi oranında tazminat öden
mesi öngörülmektedir. 

Daha önce Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komis
yonu ve Genel Kurulunda görüşülen teklif, kamu 
personel rejiminin bir bütün halinde gözden geçirile
rek, günün şartlarına uygun hale getirilmesi çalışma
larının sürdürüldüğü bir sırada, belirli bir kesime üc
ret artışı sağlanmasının kamu personeli arasında mev
cut ücret farklılıklarını ve dengesizlikleri daha da ar
tıracağı, yapılmakta olan çalışmaları zorlaştıran iğr 
ve aksatacağı nedeniyle reddedilmiştir. 

Yukarıda belirlenen gerekçe doğrultusunda Da
nışma Meclisinin red kararı Komisyonumuzca da 
uygun bulunmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET (Haşmet YURTAL 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKtNCt 
Mly. Kd. ıBnb. 

Üye 
Mehmet KÂİMİLOĞLU 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

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

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

Böylece teklif Konseyimizce reddedilmiş ve dü-
müştür. 

15. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu, (D. Meclisi : 11612; M. G. Konse
yi : 1/505) (D. Meclisi S, Sayısı : 385; M. G. Kon
seyi: S. Sayısı : 597) (I) 

BAŞKAN — Gündemimizin onbeşinci sırasın
da, 6245 sayılı Harcırah Kanununun Bazı Madde
lerinde değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe 'Plan Komisyonu Ra
poru yer alıyor. 

Bu rapor, 597 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu sözcüsü, Sayın Bakan 

ve ilgililer yerlerindedirler. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Küçük Ahmet 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 12 Ey
lülden sonra 1981 tarihinde 2562 sayılı Kanunla ga
yet geniş çapta bir değişikliğe • tabi tutulmuş ve gü
nün şartlarına uydurulmuştur. Artık Ankara'dan 
Van'a gidecek bir vatandaş hiç değilse nakil masrafı 
düşünmemektedir. Eskiden aldığı 5-6 bin lira yeri
ne bugün 150-200 bin lira civarında bir para almak
tadır. Ancak, 1981 den bu yana geçen, sürede bazı 
ufak tefek mevzuat değişiklikleri ve bu arada da uy
gulamada görülen bazı aksaklıklar nedeniyle bir iki 
ufak tefek değişiklik daha icap <etmiş ve huzurunu
za bu nedenle bir ıHükümet tasarısı gelmiştir. Bu 
Hükümet tasarısı, bazı değişikliklerle Danışma Mec
lisinde kabul edilmiş, tarafımızdan da bazı değişik
liğe uğramıştıı;. İzniniz olursa, maddeler geldiğinde 
kısa izahlarda bulunmak istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN —Peki. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yoktur. 

(1) 597 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. I 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş- I 
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : I 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerin- I 
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 
10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. " I 

2. Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olu
nan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygu
lanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ika
met edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mah
sus olmak üzere; 

BAŞKAN — Eskiden nasıldı bu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eskiden 
«Emekli aylıklarını alacakları yere kadar» deniyor- I 
du. Kişi, o tarihte harcırah çok az olduğu için buna I 
lüzum görmüyordu. Fakat harcırah arttıktan sonra I 
şu görüldü tatbikatta; «İlk emekli maaşımı Van'dan 
alacağım» diyor. Hakikaten de, 5 000 lira masraf 
ediyor ve ilk emekli maaşını giderek Van'dan alıyor, 
ondan sonra da Ankara'ya naklediyor, hiç Ankara' I 
dan hareket etmediği halde toplu olarak 150 - 200 I 
bin lira harcırah alıyordu. 

Buna mani olabilmek için «Emekli aylıklarını^ I 
alacakları yere kadar» değil, «ikâmet edecekleri yere I 
kadar» şeklinde bu maddede ve biraz sonra gelecek I 
olan 59 uncu maddede de bir düzenleme yapmak ge- I 
rekmiştir Sayın Cumhurbaşkanım. i 

BAŞKAN — Onu yine yapar, «orada ikamet I 
edeceğim» der. I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —İkâmetini 
tevsik edecek hüküm var efendim. I 

IBAŞKAN — Anladım, ama bir ay sonra tekrar 
geri gelir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O, pek zor olur I 
Sayın Cumhurbaşkanım. I 

BAŞKAN — Yani bunu yapan insan, onu da I 
yapar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yani, biraz I 
daha sayısı az olur diye düşündük Sayın Cumhur
başkanım. 1 

İBAŞKAN — Eskiden hakikaten öyle bir durum 
vardı, en uzak neresiyse «İlk emekli maaşımı ora
dan alacağım» diye oraya giderdi. 

Evet, 1 inci madde üzerinde başka söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: (Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6245 sayılı Kanunun 33 üncü 

maddesinin ı(b) fıkrasında yer alan « Bankalar 
Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları», iba
resinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklen
miştir. 

«Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve 
Üyeleri». 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. ^ 

Buyurun Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KİÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi
nin (b) fıkrası denetim elemanlarına verilen öde
nekleri tespit etmektedir. Bunlar, normal ödeneğin 
bir parça daha üstündedir. 

YÖK, Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve " 
üyeleri, iki senedir Bütçe Kanununa koyduğumuz 
metinlerinden istifade etmekteydiler. «İBütçe Kanu
nunu kendisiyle ilgili olmayan hükümlerden temiz
leyin» diye emir buyurdunuz zatı âliniz. Oradan çı
karıp buraya koymakla bundan sonra bu hükümler 
artık Bütçe Kanununda yer almayacaktır. 

BAŞKAN — Yani vjç kişidir bunlar değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Evet efen
dim. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 
Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre 

tespit edilenlerle, 50 inci maddede sayılanlar; etüd 
ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan 
yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, 
desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları 
zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükü
meti temsilen Uluslararası Konferanslara katılanlar; 
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1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı madde
sinin <b) bendindeki personelden Sıkıyönetim süresin
ce memuriyet mahallî dışında geçici olarak görevlen
dirilenler ile bunlardan Sıkıyönetim Mahkemelerin
de görevlendirilenler (Bu Mahkemelerin görevleri 
sona erinceye kadar) ve Sıkıyönetim Mahkemelerin
ce verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanun
ları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Dai
reler ve Başsavcılığında görevlendirilecek Tetkik Hâ
kimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarından 
(bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞJKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz Kü-
çükahmet? 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KIÜÇÜKAHMET 
(İBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, geçici görev gündeliği, yurt içinde bir 
yerde göreve başladıktan 90 gün sonuna kadar tam 
olarak ödenmekte, 90 günden 180 güne kadar 2/3 
oranında ödenmekte, 180 günden sonra 3'60 güne 
kadar ise hiçbir ödeme yapılmamaktadır. 

6245 sayılı Kanunun 42 fici maddesi bu istisna
ları tadat etmektedir. iBu 42 nci maddenin son parag
rafında yazılı olan hallerde, görev devam ettiği müd
detçe tam yevmiye almaktalar. 

§imdi bunlara, huzurunuzdaki metnin sondan 
üçüncü satırındaki «ve» ibaresinden sonrası da ila
ve edilmiştir efendim. Yani, «ve sıkıyönetim mah
kemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak, 
kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Ku
rulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek 
Tetkik Hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yar
dımcılarından l(bu görevleri sona erinceye kadar) 
hakkında bu madde hükmü uygulanmaz» denilen 
yerden evvelsi eski maddenin aynısıdır Sayın Cum
hurbaşkanım. 

«Sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler» 
ibaresi daha evvel bu madde kapsamına alınmıştır. 
Sıkıyönetim kararlarını tetkik etmek üzere Askerî 
Yargı tayda çalışanların da bu haktan istifade etme
leri gerekir diye düşündük. 

özlük haklarda geçmişe gitmek pek usulden ol
madığı için bizim Kanunlar Dairemizin de muta
bakatını alarak Hükümetin teklifine tekrar döndük. 
iBu durumda bunlar, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bu haktan yararlanacaklardır. 

Arz ederim. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur ve
ya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev 
mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (e) 
bendi 'uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı öde
nir. 

BAŞJKAN — Bu Madde hakkında bir izahat verir 
misiniz Küçükahmet? 

EMEKLÎ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) Sayın Cum
hurbaşkanım, yurt içinde daimi görevle bir yere ta
yin edilen memura, son defa yapılan değişiklikle, her 
kilometre veya deniz mili başına yevmiyesinin % 5'i 
oranında eşya nakli için bir ücret ödenmektedir. Ka
rı - Koca her ikisi de memursa, bunlar pek tabiî ayrı 
•ayrı atama emirleriyle atanıyorlar ve atamaları da 
farklı sürelerde olabiliyor; fakat her ikisi de bu hak
tan yararlanmaktadırlar. 

Hükümetin getirdiği teklifte «Karı-Koca her ikisi 
de memursa bundan yalnız birisi istifade eder» 
denilmektedir, Danışma Meclisinden de böyle geç
miştir. Ancak, karı-kocanın memur olması halinde 
örneğin, memur olan erkek eş önce tayin oldu, dev
lette doktor olan karısı ise üç ay sonra tayin oldu. 
önce tayin olan eşin bulunduğu yerde iyi de olsa 
kötü de olsa bir eşyası vardır, hemen öteye gitme
miştir; karyolası vardır, kitapları vardır. Bu bakım
dan hiç değilse, halen aldığı harcırahın tamamını 
kaldırmayalım, yarısını verelim diye düşündük ve 
huzurunuza «yarısı alır» şeklinde getirdik teklifi. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tabiî, bunlar istisnalar değil mi? 
EMEKLÎ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, çok 
istisnadır efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız burada bir hu
sus var, Hükümetin getirdiği teklifin yürürlük mad
desinde, biraz sonra göreceksiniz, «Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer» denilmektedir; yani Da
nışma Meclisi yürürlük tarihini, Sıkıyönetim Mahke
melerinin göreve başladığı tarihe kadar götürmüş
tür. 
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BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme 
masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kıs
mı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden 
yalnız birisi için hesaplanıp ödenir. 

BAŞKAN — Tabiî, beraber dönecekleri için yal
nız birisine ödeniyor harcırah değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KİÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Beraber dö
nerler efendim, çünkü harcırah çok yüksek ve öteki 
hal burada pek nadir olur; ikisi birden gider, çoğun
lukla birlikte dönerler. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
(Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Bunlar ayrı 

ayrı yerlerde görev yapıyorlarsa acaba bir sakınca 
yaratır mı ileride bu durum? 

EMEKLİ, AMİRAL HÜSNÜ KİÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ayrı ayrı 
yerlerde görev yapıyorlarsa bir sakınca yaratmaz 
efendim, zaten harcırahlarını ayrı ayrı alıyorlar. 

BAŞKAN — Bu durum, aynı yerde görev yapan 
eşler için değil mi? 

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

IBAŞKAN — Biri başka memlekette, biri başka 
memlekette görev yapıyorsa olabilir; doğrudur. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, aynı ' mahalde 
memuriyet yapanlar içindir; yani eski memuriyet 
mahalleri aynı, yeni memuriyet mahalleri de aynı 
olanlar içindir. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Evet, ancak 
öyle alması gerekir. 

BAŞKAN — Evet, nitekim bizim özel Kalem 
Müdürünün eşi Hollanda'da, kendisi Libya'ya gidi
yor, Arabistan'a gidiyor; o aklınıza geldi değil mi? 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Doktor olan 
eşi başka bir şehirde görev yapıyordur, orada iş 
bulmuştur. Sonra tekrar gene döneceklerine ve ayrı 
yerlerden geleceklerine göre, harcırahlarını da ayn 
ayrı alacaklardır. 

BAŞKAN — Evet, o zaman ayrı ayn alırlar har
cırahlarını. 

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

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla değişik 49 
uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

'Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları 
ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, bu 
Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almak
ta oldukları aylık derecelerine göre müstehak olduk
ları yurt içi gündeliklerin yedi katı, aylık seyyar gö
rev tazminatı olarak verilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de bir açıkla
mada bulunur musunuz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KİÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu ıBaşkanı) — Sayın Cım-
hurbaşkanım, takip memuru, gezici sağlık memuru, 
ebe, tahsildar gibi memuriyet mahallî dışında ama, 
belli bir bölgede geçici olarak görev yapanlara her 
defasında günlük verilmemekte, ayda, günlük yev
miyesinin 5 katı nispetinde tazminat ödenmektedir. 

•Bir hatırlatma yapmak istiyorum; aslında bun
dan evvelki tasarıda Hükümet bunlara hiç para veril
memesi hükmünü getirmişti. Zatıâliniz hiç değilse 5 
katı yevmiye vermeyi uygun gördünüz. 

BAŞKAN — Büyük haksızlık oluyordu. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Şimdi Tanrı
ya şükür, aynı Hükümet 5 günlüğü de az görnâiş, 
7 günlüğe çıkarma teklifi getirmiştir; biz de aynı şe
kilde huzurunuza getirdik. 

BAŞKAN — Bu hususu Sağlık Bakanına söyle 
dim de onun için. Gittiğim yerlerde hakikaten bu şi
kâyetleri gördüm. Mesala ebeler köy köy dolaşıyor
lar ancak para alamıyorlardı. iBu konuda çok şikâ
yet vardı; 7 günlüğe çıkarılması iyi oldu. 

6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

50 nci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 
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1. Harita almak veya harita almakla ilgili işleri 
görmek üzere araziye çıkan Millî Savunma Bakanlı
ğı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Mü
dürlüğü personeli ile, 11738 sayılı Seyir ve Hidrografi 
Hizmetleri Kanununun* 3 üncü maddesinde yazılı 
seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer 
su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinog
rafi Dairesi personeli. 

BAŞKAN — Bunu biliyoruz; bu maddeye deniz 
personeli ilave edildi, çünkü denizde oldukları süre
ce bu tazminatı akmıyorlardı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜİÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Münhasıran 
«arazi üzerinde» ibaresi mevcut olduğundan alamı-
yorlardı. Halbuki kendi kuruluş kanunlarının 3 üncü 
maddesinde «denizde, su, yolları ve göllerde» ibaresi 
olduğu halde, bundan evvelki değişiklikte bu konu 
konuşulmuş, «tatbikatta bunu halledelim» denil
miştir; ancak, halledilememiştir. Personel işleri 
bunu düzeltmek üzere müdahale etmiştir. Bilahara 
huzurunuza getirdik. 

BAŞKAN — Van gölünde çalışmaya giden vbir 
görevli, arazi üzerinde değil de su üzerinde çalıştığı 
için harcırah alamıyor. 

7 ııci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : . 
MADDE 8. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinden ve 
ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcı
rahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin müm
kün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans 
olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans 
suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimî 
veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde 
hareket etmeyenler ile 10 uncu maddenin'2 nci bendi 
kapsamına girenlerden 56 ncı maddede belirtilen süre 
içinde ikamet edecekleri yere taşınmayanlar, aldık
ları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Bunu neden belirttik? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜİCÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, sondan ikinci satırdaki «ile» kelimesinden 
sonraki, «..10 uncu maddenin 2 nci bendi kapsamı

na girenlerden» cümlesindeki kişiler biraz evvel ka
bul buyurduğunuz maddedeki emekliye ayrılanlar
dır. «56 ncı maddede belirtilen süre içinde l(ki bu 6 
aylık bir süredir) ikamet edecekleri yere taşınmayan-
laf aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdur
lar» şeklinde, ona paralel bir değişiklik yapmak ge
rekti. 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 6245 sayılı Harcırah Kanununa 

11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla eklenen Ek 
1 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — 10.2,1954 tarihli ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan.. 
11.12J1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunda geçen; 
Yasama Organı Başkanı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı, Yasama Organı 'Üyeleri Milletvekilleri, 
Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi Üyeleri, Devlet IBaşkanlığı Gene! Sekreteri 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakan
lığı Genel Sekreteri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
olarak değiştirilmiştir. 

Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık 
dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin bi
rinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygu
lanır. 

BAŞKAN — Hem Meclis hem Senato varken 
«Yasama Organı üyeleri» deniliyordu. Anayasaya 
paralel olarak «milletvekilleri» denildi. Yalnız Millî 
Güvenlik Konseyi Üyeleri henüz «Cumhurbaşkan
lığı Konseyi Üyeleri» unvanını almadılar; seçimden 
ve Meclis teşekkülünden sonra bu unvanı alacaklar
dır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KjÜİCÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bu konuda ikinci defa huzurunuza gel
memek için bu bölüm konuldu; fakat yürürlük mad-
desinde zikrediliyor. Yani yasamadan itibaren un
vanın eşit olacağı yürürlük maddesinde var. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — a) 6245 sayılı Harcırah Kanu

nunun, bu Kanunun 9 uncu maddesi ile'değiştirilen 
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ek 1 inci maddesindeki, Millî Güvenlik Konseyi Üye
leri, Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı Üye
leri ile ilgili hükümleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ilk toplantısını yaptığı tarihte. 

b) ©u Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihin
de, . 

Yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — «Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk 
toplantısını yaptığı tarihte» değil de, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanının toplanıp 
teşekkülünü müteakip» şeklindedir; Anayasada böy
ledir. 

MALİYE BAKANI ADNAN iBAŞER KAFA-
OĞLU — Başkanlık Divanı seçimi için geçici baş
kanlık divanı oluşuyor; onu kastetmiyoruz. 

BAŞKAN — «iBaşkanlık Divanı teşekkül edince
ye kadar» diyoruz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, şu şekilde düzenleyelim: «...organı üye
leri ile ilgili hükümleri Anayasaya göre yapılacak ilk 
milletvekili genel seçimleri sonunda Türkiye Büyük 
Millet MeCliısıi toplanıp, Başkanlık Divanı oluşturul-

— ması ile birlikte, 
b) Bu Kanunun ıdiğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer.» 
BAŞKAN — Evet, bu şekilde okutuyorum:. 

• . . « > . . 

16 , 6 1983 O : 2 

«MADDE 10. — a). 6425 sayılı Harcırah Ka
nununun, bu Kanunun 9 uncu maddesi ile değişti
rilen ek 1 inci maddesindeki, Millî Güvenlik Konseyi 
Üyeleri, Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı 
Üyeleri ile ilgili hükümleri, Anayasaya göre yapılacak 
ilk Milletvekili Genel Seçimi sonunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanıp başkanlık Divanını oluştur-
masıyla birlikte, 

b) Bu Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer.» 
BAŞKAN — 10 uncu maddenin son okunan şekli 

üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

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

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

Gündemimize göre görüşülecek başka konu bulun
madığından, birleşimi, bilahara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 

» * • • • 

— 417 — 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

150 İNCİ BİRLEŞİM 

16 Haziran 1983 Perşembe 

Saat : 10.00 

1. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış 

Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar 
Duruma Getirilmesi ve Bunlara İlkokul Düzeyinde 
Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/482; 'M. G. Konseyi : 1/508) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 305; M. G. Konseyi S. Sayısı : 602) 

2. — 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu (D. Meclisi : 1/644; M. G. Kon
seyi : 1/502) (D. Meclisi S. Sayısı : 374; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 601) 

3. — 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki 'Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/465; M. G. Kon
seyi : 1/509) {D. Meclisi S. Sayısı : 302; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 603) 

4. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının 
Danışma 'Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/585; M. G. Konseyi : 1/488) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 335; M. G. Konseyi S. Sayısı : 610) 

5. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 
nci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 2/50; M. G. Konseyi : 2/104) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 232; M. G. Konseyi S. Sayısı : 611) 

6. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesi
nin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının 
Danışma 'Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 

Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru. <Ü. Meclisi : 1/602; M. G. Konseyi : 1/501) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 328; M. G. Konseyi S. Sayısı : 600) 

7. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubay
lar, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 
ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun 
Teklifinin Danışma 'Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve 'Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komis
yonu Raporu. tflD. Meclisi : 2/53; M. G. Konseyi .: 
{2/119) (D. Meclisi S. Sayısı : 342; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 609) 

8. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Si
lahlar, Patlayıcı Maddelere, Bıçaklar ve Benzeri Alet
lerin Teslimi Hakkında 2305 Sayılı: Ateşli Silahlar 
ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında 6136 Sayılı; 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Taban
caları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair 2521 Sayılı Kanunlara Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/583; 'M. G. Konseyi : 1/503) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 325; M. G. Konseyi S. Sayısı : 612) 

9. — Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim 
Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 2/48; M. G. Konseyi : 2/115) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 290; M. G. Konseyi S. Sayısı : 581) 

10. — Tapulama ve Kadastro Paftalarının Ye
nilenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/87; 
M. G. Konseyi : 2/122) (D. Meclisi S. Sayısı : 351; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 608) 

Tl. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Ka-

(Devamı arkada) 



bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/40: M. G. 
Konseyi : 2/120) (D. Meclisi S. Sayısı : 164; M.'. G. 
Konseyi S. Sayısı : 576) 

12. — 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
1610 Sayılı Kanunla Değiş'tirilen 15 inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan. Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 2/104; M. G. Konseyi : 2/126) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 396; M. G. Konseyi S. Sayısı : 595) 

13. — 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. OD. Meclisi : 1/626; M. G. Konseyi : 1/530) 

2 — 

(D. Meclisi S. Sayısı : 337; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
599) 

14. — Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine 
Dair Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddo-
lunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/33; M. G. Kon
seyi : 2/128) (D. Meclisi S. Sayısı : 176; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 598) 

15. - - 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/612; M. G. Konseyi : 1/505) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 385; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 597) 

16. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, (i/269) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 602 

Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyo

nu Raporu. (D. Meclisi : 1/482; M. G. Konseyi : 1/508) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 305) 

T.C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 06-2358 (1/482)'/2274 

Konu : Kanun Tasarısı 13 Mayıs 1983 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 12 Mayıs 1983 tarihli 101 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Okur-Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 10, 12 Mayıs 1983 tarihli 99 ve 101 inci Birleşimlerinde görüşül
müştür.-

Tg d 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 24 Ağustos 1982 

Sayı i. 18/101 - U 86/05997, 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.8.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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OKUR - YAZARLIĞI TEŞVİK KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇE 

Türkiye'de resmî dil Türkçe'dir (Anayasa Mad. 3) ve «Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama 
Devletin başta gelen ödevlerindendir. (Anayasa Mad. 50) 

Devlet, bu anayasal görevlini yerine getirirken ilköğretim çağında 7 -14 yaşları arasındaki çocukların te
mel eğittim görmelerini Kanun ile zorunlu kılmış (222 sayılı kanun), diğer örgün eğitim çağındaki öğrencileri 
teşvik etmek için de öğrenci yurtları açma, kredi ve burs verme, yatılılık sistemi getirme ve ilkokullarda 
da bazı kitapların devletçe parasız dağıtılmasını sağlama gibi sosyal faaliyetleri üstlenmesine karşın, zorunlu 
öğrenim çağı dışında kalan yetişkin vatandaşlara bu türlü imkânları tanımamıştır. 

Halbuki ülkelerin kalkınmasında yetişkinlerin eğitimi önemli rol oynamaktadır. Çocukların toplumsal, eko
nomik ve kültürel kalkınmaya etkileri daha geç yansırken, yetişkinlerin ülke kalkınmasına etkisi hemen hisse
dilmektedir. 

Bu nedenle, Türkiye'de Halk eğitiminin ülke ve toplum kalkınmasında etkili bir araç olabilmesi için, 
tüm vatandaşlara Türkçeyi yeterli düzeyde konuşmayı ve okuyup - yazmayı öğretmek İle temel eğitim 5 inci 
sınıf düzeyinde öğrenim, imkân ve fırsat eşitliğini sağlamak gerekmektedir. 

Çünkü, Büyük Önder Atatürk'ün «.. Yeni Türk Harfleri çabuk öğrenilmelidir. Her yurttaşa, kadına, 
erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu yurtseverlik ve ulusseverlik ödevi biliniz. Bu Ödevi yaparken dü
şününüz ki bir ulusun, yüzde onu, yirmisi okuma - yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu ayıptır; 
bundan insan olanların utanması gerekmektedir. Bu ulus utanmak için yaratılmış bir ulus değildir. İftihar 
etmek için yaratılmış, tarihini kıvançla doldurmuş bir ulustur... En son bir yıl, iki yıl içinde bütün Türk 
toplumu yeni harfleri öğreneceklerdir. Ulusumuz yazısıyla, kafasıyla bütün uygarlık dünyasının yanında ol
duğunu gösterecektir...» direktifi ile 1928'de büyük ümitlerle başlattığı okuma - yazma seferberliğinden bu 
yana 54 yıl geçmesine karşın ülkemizde okur - yazarlık sorunu ne hazindir ki, henüz çözürnlenememiştir. 

Türkçe dilimizi daha iyi bir şekilde konuşma ve okuma - yazma öğrenme, yurttaşlarımızın kendi arala
rında daha iyi iletişim kurma ve millî birliği sağlama bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

1980 Genel Nüfus Sayımı sonucunda çıkarılan tahminlere göre, 6 yaştan yukarı genel nüfusun 13 mil
yonu okuma - yazma bilmemekte ve bu nüfusun yaklaşık 6 milyonu da ifctisaden (12-44 yaş arasında bu
lunan) faal nüfus içinde yer almaktadır. 

İlköğretimdeki çağ nüfusunun tamamının okullaş tınlamaması halinde, okuma - yazma bilmeyenlerin sa
yısı; 1985'te 14 milyon, 1990'da 15 milyona ulaşacaktır. 

Böylece, bir yandan okuma - yazma bilmeyenlerin oranı hızla artarken diğer yandan da vatandaşlar teş
vik edilmediği için okuma - yazma öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek azalacaktır. 

Halbuki, ulusal kalkınma hedefimiz olan sanayileşme, tarımda modernleşme, Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda ulusal bütünleşme ve demokratik sürece bilinçli katılmanın ilk şartı; tüm vatandaşlarımızın Türkçeyi 
yeterli düzeyde konuşmalarını ve okuyup-yazmalarını sağlamaktır. 

Bu nedenle, «Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılını Kutlama Millî Komitesi,» okuma - yazma sefer
berliğini yeniden başlatarak kalıcı önlemlerle sürdürülmesine karar vermiş bulunmaktadır. 

Bu karar doğrultusunda 23 Mart 1981 tarihinde yeniden başlatılan okuma - yazma seferberliği, Ata
türk'ün ilke ve hedefleri, Millî Güvenlik Kjonseyi'nin direktifleri ile Hükümet Programı gereğince vatandaş
ların ilgi, istek ve büyük oranda katılımları ile sürdürülmektedir. Ayrıca, temel eğitim 5 indi sınıfı bitirme yö
nünden de büyük ilgi olduğu görülmektedir. 

Ancak, bu ilgi, istek ve katılımların aynı hız ve heyecanla sürdürülerek kalıcılığının sağlanması için «Okur 
- Yazarlığı Teşvik Kanunu»'nun çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyj (S. Sayısı: 602) 
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MADDE GEREKÇELER! 
Tasarının Birinci Kısmı «Amaç, Kapsam ve Tanım» başlığı altında; 
1 inci madde, okuma - yazma bilmeyen ve Türk vatandaşlarının, devletin gözetim ve denetimi altında, okuma 

- yazma öğrenmeleri ile temeleğitim ve vatandaşlık bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 
2 nci madde, amaca ulaşmada, görev ve sorumluluklar ile özendirici önlemlere ilişkin hükümleri içeren 

«kapsam» maddesi olarak düşünülmüştür. 
3 üncü maddede, kanundaki bazı deyimleri açıklayan «tanımalar yapılmıştır. 
ikinci kısımda «Görev ve Sorumluluklar» başlığı altında : 
4 üncü madde, Millî Eğitim Bakanlığının bu kanun kapsamındaki görev ve sorumluluk alanını ve ilgili ku

ruluşlarla çalışmaları koordine edeceğini şu şekilde belirtmiştir : 
a) Gerekli her türlü çalışma ve faaliyeti düzenlemek; 
b) İşbirliği ve koordinasyonu sağlamak; 
c) Eğitim ve öğretimi gözetim ve denetimde bulundurmak. 
d) Personel, araç, gereç ve teknik yardımda bulunmak. 
e) Diğer kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak. 
f) Kurslarda başarılı olanları ve başarılı görev yapanları ödüllendirmek. 
5 nci maddede, kamu ve özel kuruluşların; 
a) Personel, araç, gereç yardımıyla, 
b) Çalışanlarına okuma - yazma öğretmek ve temeleğitim birinci kademe düzeyinde eğitim vermekle yü

kümlü olduklarını, 
belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 
6 nci madde, yurtdaşların okuma - yazma kurslarına katılma görevlerini belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 
Üçüncü kısımda «Özendirmeye İlişkin Hükümler» başlığı altında : 
7 nci madde, yurtdaşları okuma - yazma öğrenmeye ve temeleğitim birinci kademe düzeyinde öğrenim 

yapmaya teşvik etmek için aşağıdaki özendirici önlemleri belirtmek üzere şöylece düzenlenmiştir : 
a) Kurslara devam edenlere «Öğrenci kimlik belgesi» verme. 
b) Kurslara devam edenlerden, muhtaç olanların yükseköğrenime devam eden çocuklarına, kredi veya 

karşılıklız burs vermede öncelik tanıma, 
c) Okuma - yazma ve temeleğitim kurslarına devam eden annelerin çocuklarını kreşlere ve anaokulla-

rına almada öncelik tanıma. 
d) İşe almada, okuma - yazma bilmeyenlere göre öncelik tanıma, 
e) Okuma - yazma kurslarında başarılı olanlara, kooperatif veya banka kredileri ile tohumluk ve gübre 

tahsisinde bir defaya mahsus - olmak üzere öncelik tanıma, 
f) Kamu ve özel kurumlarla her türlü işyeri ve konutlarda çalışanlardan, okuma - yazma ve temeleğitim 

birinci kademe kurslarına devam edenlere, belli miktarda ücretli izin verme, 
g) özel idare ve belediyeler tarafından, okuma - yazma kurslarına katılanlar için özendirici ve teşvik edici 

önlemler alma. 
8 inci madde, okuma - yazma ve temeleğitim çalışmalarında, üstün başarıları saptanan kurum ve kişi

lerin ödüllendirilmelerine ilişkindir. 
Dördüncü kısım «Cezaî Hükümler» başlığı ile; 
9 uncu madde, bu kanunda belirtilmiş olan yükümlülükleri yapmayan kamu görevlilerinin, Türk Ceza Ka

nununun 230 uncu maddesine göre cezalandırılacaklarını belirtmek için düzenlenmiştir. 
10 uncu madde, bu Kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlara Türk Ceza Kanunun 

526 nci maddesinin uygulanacağını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 
11 inci maddede, kurslara katılanlarla ilgili olarak verilecek cezalar belirtilmiştir. 
12 nci maddede, 7 nci maddede belirtilen imkânlardan yararlanmak için gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan

larla ilgili cezalar belirtilmiştir. 
13 üncü madde çıkarılacak Yönetmelikle ilgilidir. 
14 üncü madde Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmek içindir. 
15 nci madde yürütmeye ilişkindir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 14 Haziran 1983 
Esas No. : 1/508 
Karar No. : 135 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen «Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı» 
ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Komisyon toplantısında incelenerek görüşülmüştür. 

Zorunlu ilköğretim çağı dışında kalmış okuma - yazma bilmeyen veya çok az bilen vatandaşların, okur -
yazar duruma getirilmesi ile, okuma - yazmayı bilen veya kurslarda öğrenen yetişkinlere ilkokul düzeyinde 
eğitim ve öğretim yaptırılması ve bu vatandaşların teşvik edilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenleyen Kanun 
Tasarısı, genellikle olumlu bulunmuştur. 

Yapılan inceleme ve görüşmelerde:; 
1. Tasarının sadece teşvik tedbirlerini ihtiva etmediği, uygulama ve cezalar ile ilgili hükümlere de yer 

verdiği bu nedenle, Tasarı adının yeniden düzenlenmesinin, 
2. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların görevlerinin ayrı madde halinde yer al

masının, 
3. Okuma - yazma bilmeyen veya çok az bilen vatandaşlara okuma - yazma öğrenme kurslarına katılma 

zorunluluğu getirirken, katılacakları kursların kendilerine tebliğ edilmesinin, 
4. Teşvik tedbirlerinin uygulanmasında, okuma - yazma bilmeyen vatandaşlara nazaran, kurslara katılan

lara bazı imkân tanınmasının, 
5. Tasarıda yer alan cezaların, biraz hafifletilmesinin, 
6. Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Millî Eğitim Bakanlığınca olmak 

üzere iki ayrı yönetmelik çıkarılmasının, 
Uygun olacağı, Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve ilgili maddeler bu değerlendirmeler ışığında, yeniden 

düzenlenmiştir. 
Raporumuz, Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Cumhur EVCİL İlhan KÖSEOĞLU Ahmet ÖZTEKER 

Tuğgeneral Hâk. Alb. Kur. Yb. 

Üye Üye 
Fazıl KAYNAKDEMİR S. Fikri YANIKÖMEROĞLU 

Hv. Per. Bnb. Millî Eğitim Bakanlığı 
Yaygın Eğitim Genel Müdürü 
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HÜKÜMETİN TEKIİFÎ 

Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Gend Esaslar 

Amaç : • • 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, zorunlu öğretliim çağı dışında kadirmiş okuma ve yazmayı biç bilme
yen! 'veya çdk az 'biten bütün Türk vatandaşlarının Türtk Millî Eğitim ve Öğretiminin gend hedeflerine ve" 
temıel lilkderine uygun olarak, Devletin gözetim ve denetimli altımda okuma ve yazma öğrenımderiıni ve te
mdi eğitim 'birinci kademe '(ilkokul) düzeyinde öğrenimi yapmalarımı sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2̂  — Bu Kanun; 

a) Zorunlu öğreltliım dışında kalmış, okuma ve yazmayı hliç Ibilmıdyen veya çok azıblen ve ıtemd eğitim 
birinci kaideme kursuna katılan Türk vaıtanıdaşlaonıın ıgörev ve sorumlkıiukl'arını, 

b) Okuma ve yazmaya özendirmek üçün ıtamımam takanları, 
c) Bu Kanundaki hükümlere göre kendilerine görev verilen kamu ve özd kurum ve kurulüışıl'arda gö

revli damlarım; görev ve sorumluluklarını, 
Kapsar. 

Tanımlar : 

İMADDE 3. — Bu Kanunda gecen; 
«Okuma yazma, öğrenme kursu» deyiminden; zorunlu öğrenim çağı dışımda kalan, okuma ve yazmayı 

hiç bilmeyenler ile çok az bilen yetişkinlerin devam etmek zorunda oldukları kurs, 
«Temel eğitim birinci kademe kursu» deyiminden; okuma - yazmayı bilen veya okuma yazma kursun

da öğrenen yetişkinlere, ilkokul düzeyinde eğitim ve öğretim veren kurs, 
«Zorunlu öğrenim dışımda kalanlar» deyiminden 14 yaşım bitireni yurttaşta". 

«Özendliraöi Önlemliler» deyiminden; okuma yazma öğrenmeye ve *emd eğitim birindi kademe düzeyinde 
öğrenıime (teşvik edici işlemler, 

AmlaşıJta. 

İKİNCİ KISIM 

Görev ve Sorumluluk 

Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri : 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı, bu Kanunun kapsamına güren; 

a) Eğitim ve öğretim alanındaki gerekli her türlü çalışmaları düzenlemekle, 

b) Kamu ve özd ve gönüllü kurumlar ile kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, 

c) Eğitim ve öğretimi gözetim ve denetim altında bulundurmakla, 

d) Personel, araç, gereç ve teknik yardim yapmakla, 
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(Hükümetin Teklifi) 

e) Diğer kuruım vö ıkuruluşlaırjıı çalışmalarına yardımcı olmak, öneride touiümımıak ve gereken önlemler'i 
almakla, 

f) Kursları Ibaşarıylla 'bitirenlere belge veya diploma vermek ve okuma yazma öğretme ve temel eği
tim tara çalışmayanında Ibaşarıüarı. görülen Ikaimu görevMeni özıel (kuruluşlar, dernek ve (kişilere ödül vermekle, 

Görevldlira 

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşların Görevleri : 

MADDE 5. — Kamu 'kuram ve kuruluşları lile elli klişidein fazla üşçti çatoşteiam özel kurutuşlar : 
a) IBu Kanunun Ikapsaımtınıa giren (konularda Mıillî Eğitim (Bakanlığıyla koordinasyon ve işbirliği yapa

rak, imkânları ölçüşümde uygum ve gerekli personel, aıraç, gereç ve teknik yardım yapımiakla, 
b) Kendi bünyelerinde ve lişyerleriımde çalışanlara okuma yazma öğretmekle ve temel eğitim birinci 

kademe eğitim Ikunsu vermekle, 
Görevli ve sorumludurlar. 

Kurslara Katılma Görevi : 

MADDE 6. — Zorunlu öğretim çağı dışımda kalan ve okuma, yazmayı biç bilmeyen veya çotk az bilen 
ve herhangi bir işyerinde çalışmayanlar ile aynı nitelikte olup kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ça
lışan Türlk vatandaşlarımın 'bu Kanuna göre okuma ve yazma öğrenme kurslarına katılımaları zorunıludura 

Kırkbeş yaşını dolduranlar tüle bu tür kurslara katıl na yönünden bedenî ve zihnî yetersizlikleri ıresmî ta
bip raporu (ille anlaşılanlar hakkımda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Okuma yazma kurslarıma, kırk
beş yaşını dolduranlarım katılmaları isteğe bağlıdır. ' v 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Özendirmeye İlişkin Hükümler 

Okuma ve Yazmaya Özendirme : 

MADDE 7. — Türk vatandaşlarını okuma yazma öğrenmeye ve ıtemel eğitim 'birimci kademe düzeyin
de öğrenlim yapmaya özendirmek üzere; 

ıa) Zorunlu öğretim çağındaki öğrencilere tanınan (imkânlardan yaırarlanımaları içim bu Kanunda geçen 
kurslara katılanlara, kurs süresince, öğrenci1 kıimilk 'belgesi verilir,. 

ıb) ıBu Kanunda geçen kurslara katılan ve başarı gösteren muhtaç kişilerin yükseköğrenimi yapan ço
cuklarına, kredi veya karşılıksız burs vermede öncelik tanınır, 

c) 'Okuma, yazma veya ıtemel eğitim kurslarıma devam eden annelerim çocuMarına kreş ve anaokuia-
rına alınmada öncelik tanınır. 

d) Okuma yazma bilenlerin işe alınmalarında okuma yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınır, 
e) Okuma - yazma öğrenme kurslarında başarılı olanlara kooperatif veya ibamka kredileri 'ile tohum

luk ve gübre tahsisimde bir defaya (mahsus olmak üzere öncelik verilir. 
f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla her türlü işyeri ve konutlarda çalışanlardan okuma yazma 

kurslarıma devam edenlere, !bir defaya mahsus olmak üzere 60 saat; ıtemel eğitim ibirinci kademe kursla
rına devam ödemlere foıir defaya mahsus olmak üzere 100 saat; ücretli (izin verilir. İzinler 'işyerierimıiın çailış-
rnıalamru laksaitmayacak şekilde düzenlenir, 

g) Okuıma yazma kurslarıma katliamlar için özel idareler ve yöre belbdlyeleriinoe, imkânları ölçüsünde 
ve kenıdlilerimlim Italtodir edecekleri uygum özemdliridi ve teşvik edici önlemler alıinır. 
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Başarılı görevliler ile Başarılı Gerçek ve Tüzelkişilerin Ödüllendirilmeleri : 

MADDE 8. — Bu Kanun kapsamına giren okuma yazma öğretme ve »emel eğitim kurs çalışmaların
da üsitün başarılan görülen; kamu görevlileri, özel kuruluşlar, dermek ve Ikıiışiler MİM Eğiıtiım Bakanlığınca 
ödüılllıenıdliırüliırller.; 

İDÖRDÜNGÜ KISIM 

Oeza Hükümleri 

Kamu Görevlilerine İlişkin Cezalar : 

MADDE 9. — Mabaiî mülkî amirler veya Milî Eğiıtim Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetiimlıer so
nucunda, ıbu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Milî Eğiıtlim 'Bakanlığı tarafından görevlendklifen personel 
ve Ikuıruım yetldlliteiınıiın, verilen görevleri yerine gefciırmedliklerii aınllıaşıılıdlığında, eylemleri daha ağır bir suç 
oluşturMadığı talkdiırde haklarında Türk Oeza Kanunumun 230 uncu cmiatdidlesdı uygulanır. 

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Cezalar : 

MADDE 10, — iş müfettişlerince yapılan denetimler sonucunda, bu Kanunun 5 indi maddesi uyarınca 
görevlendliriien toamu ve özel ıkuruan ve (kuruluş yöneticieriırııiın, verilen görevleri yenine getiıımedilkferi anla
şıldığında, eylemleri daha ağır 'bir suç oluşturmadığı talkdiırde, haklarında Tüırlk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesi uygulanır. 

Kurslara Katılanlara İlişkin Cezalar : 

MADDE 11. — Bu Kanıunıuın 6 ncı miaddesinıkt birinci fıkrasına aykırı davranışta ibulünanlar hakkında, 
JkMo (İradan onlhiin liraya kadar haflif para cözası hükmolunur. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ilişkin cezalar: 

MADDE 12. — Bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen imkânlardan yararlanmak amacıyla, gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suçu oluştursa bile, ayrıca onbin liradan ellibin liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

Yönetmelik : 

MADDE 13. — Kamu ve özel kurum ve kuruluşların görevlerine; okuma yazma kursları ile temel eğitim 
birinci kademe kurslarının açılması ve işleyişlerine; Okuma yazmayı özendirmeye; kurslarda başarı göste
renlerin ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar, bu Ka? 
nunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzen
lenir. 
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Yürürlük : 

MADDE 114. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof6 ^r. M. N. Özdas 

Dışişleri IBakam 
/a Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Sağlık 
Prof, 

Devlet IBakam 
S. R. Pasin 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

ve Sos. Yrd. Bakam 
Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet (Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Proft Dr. A. Bozer 

18.8.19 

Devlet IBakam 
Mu Özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Taıbiî Kay. Bakam 
Prof. Dr. T. Esener Af, Turgut F. İlkel 

imar ve İskân Bakanı Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M« R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Okur-Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, zorunlu öğretim çağı dışında kalmış okuma ve yazmayı hiç 'bilme
yen Veya çok az bilen 'bütün Tüfk vatandaşlarının Türk Millî Eğitim ve öğreniminin genel hedeflerine ve te
mel ülkelerine uygun olarak, Devletin gözetim ve denetimi altında okuma ve yazma öğrenmelerini ve ilk
okul düzeyinde öğrenim yapmalarını sağlamaktır. 

Kapsam \ 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Zorunlu öğrdtim dışında kalmış, okuma ve yazmayı h'iç bilmeyen veya çok az bilenlerin okuma ve yaz

mayı öğrenmelerini ve ilkokul düzeyindeki kursa katılan Türk vatandaşlarının görev ve sorumluluklarını, 
b) Okuma ve yazmayı öğrenmeyi teşvik etmek için tanınan imkânları, 
c) Bu Kanundaki hükümlere göre kendilerine görev verilen kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuru

luşların görev ve sorumluluklarını, 
Kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 .— Bu Kanunda geçen; 
«Dkurna-yazma öğrenime kursu» deyiminden, zorunlu öğrenim çağı dışında kalan, okuma ve yazmayı hiç 

bilmeyenler ile çok az Ibi'len yetişkinlerin devam etmek zorunda oldukları (kurs, 
«İlkokul düzeyinde kurs» deyiminden; okuma yazmayı bilen veya okuma yazma kursunda öğrenen ye

tişkinlere, ilkokul düzeyinde eğitim ve öğretim veren kurs, 
«Zorunlu öğrenim dışında kalanlar» deyiminden 14 yaşını bitirenler, 
Anlaşılır. 

İKİNCİ KISIM 

Görev ve Sorumluluk 

Millî Eğitim Bakanlığının bu Kanunla ilgili görevleri 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı hu Kanunun kapsamına giren; 
a) Eğitim ve öğretim alanındaki gerekli her türlü çalışmaları düzenlemekle, 
!b) Kamu kuruluşları, özel ve gönüllü kurumlar ile kuruşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağla

makla, 
c) Eğitim ve öğretimi gözetim ve denetim altında bulundurmakla, 
d) Personel, araç, gereç sağlamak ve teknik yardım yapmakla, 
e) Diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak, öneride 'bulunmak ve gereken tedbirleri 

almaikla, 
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(M. G. K.) 
İHTISAS KOMISYONUNUN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Zorunlu llköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma - Yazma Bilmeyen Vatandaşlarm, Okur » Yazar Duruma 
Getiriltmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim - Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; zorunlu ilköğ renim çağı dışında kalmış okuma ve yazmayı bilmeyen 
veya çok az bilen bütün vatandaşların, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 
Devletin gözetim ve denetimi altında okuma ve yazma öğrenmelerini veya ilkokul düzeyinde öğrenim yap
malarını sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış, okuma ve yazmayı bilmeyen veya 
çok az bilen vatandaşları ve bu Kanunda kendilerine görev verilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel ku
rum ve kuruluşları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Okuma - yazma öğrenme kursu»; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalan, okuma ve yazmayı bilme

yenler ile çok az bilen yetişkinlerin devam etmek zorunda oldukları kursu, 
b) «İlkokul düzeyinde kurs»; okuma - yazmayı bilen veya okuma - yazma kursunda öğrenen yetişkinlere, 

ilkokul düzeyinde eğitim ve öğretim veren kursu, 
c) «Zorunlu ilköğretim çağı dışında kalanlar»; 14 yaşını bitirenleri, 
İfade eder. 

İKİNCİ KISIM 

Görevler 

Millî Eğitim Bakanlığının bu Kanunla ilgili görevleri 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı bu Kanunun kapsamına giren konularda; 
a) Eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü çalışmaları düzenler. 
b) Kamu kuruluşları, özel ve gönüllü kurumlar ile kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağ 

lar. 

c) Eğitim ve öğretimi gözetim ve denetim altında bulundurur. 
d) Personel, araç ve gereç sağlar ve teknik yardımda bulunur. 
e) Diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına yardımcı olur, öneride bulunur ve gereken tedbirleri alır. 
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f) Kursları başarıyla 'bitirenlere 'belge veya diploma vermek ve okuma yazma öğretme ve ilkokul düze
yindeki kurs çalışmalarmda başarıları görülen kamu görevlilerine, özel kuruluşlara, dernek ve kişilere ödül 
vermekle, 

Görevlidir. 

Kamu Kuruluşları ile Özel Kurum ve Kuruluşların görevleri : 

MADDE 5. — Kamu kurum ve kuruluşları ile elli kişiden fazla işçi çalıştıran özel kuruluşlar : 
a) Bu kanunun kapsamına""giren konularda Millî Eğitim Bakanlığıyla koordinasyon ve işbirliği yaparak, 

imkânları ölçüsünde uygun ve gerekli personel, araç, gereç ve teknik yardım yapmakla, 
b) Kendi bünyelerinde ve 'işyerlerinde çalışanların o'kuma-yazmayı öğrenmelerini sağlayıcı tedbirleri al

makla, 
Görevli ve sorumludurlar. 

Kurslara katılma 

MADDE 6. — Zorunlu öğretim çağı dışında kalan ve okuma yazmayı hiç bilmeyen veya çok az bilen ve 
herhangi bir işyerinde çalışmayanlar ile aynı nitelikte olup kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çalışan 
Türk vatandaşlarının bu Kanuna göre okuma ve yazma öğrenme kurslarına katılmaları zorunludur. 

Kırkbeş yaşını dolduran vatandaşıların okuma yazma kurslarına katılmaları isteğe bağlıdır. Bedenî ve zih
nî yetersizlikleri resmî tabip raporu ile anlaşılanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Teşvik Etmeye İlişkin Hükümler 

Okuma ve yazmaya teşvik etme 

MADDE 7. — Türk vatandaşlarını okuma yazma öğrenmeye ve ilkokul düzeyinde öğremTn yapmaya 
teşvik etmek üzere; 

a) Zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere tanınan imkânlardan yararlanmaları için bu Kanunda geçen 
kurslara katılanlara, kurs süresince öğrenci kimlik belgesi verilir. 

b) Bu Kanunda geçen kurslara katılan ve başarı gösteren muhtaç kişilerin yüksek öğrenim yapan ço
cuklarına, kredi veya karşılıksız burs vermede öncelik 'tanınır. 
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f) Kursları başarıyla bitirenlere belge veya diploma verir, okuma - yazma öğrenme veya ilkokul düze
yindeki kurs çalışmalarında başarıları görülen kamu görevlilerini, özel kuruluşlar, dernek ve kişileri teşvik edi
ci tedbirleri alır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri 

MADDE 5. — Kamu kurum ve kuruluşları; aşağıdaki esaslara uygun olarak, okuma - yazma bilmeyen 
personelinin eğitimini yaptırmak zorundadır. Bu kurum ve kuruluşlar; 

a) Bu Kanunun kapsamına giren konularda, Millî Eğitim Bakanlığıyla koordinasyon ve işbirliği yaparak, 
uygun ve gerekli personel, araç, gereç ve teknik yardim yaparlar. 

b) Kendi bünyelerinde ve işyerlerinde çalışanların okuma - yazmayı öğrenmelerini sağlayıcı tedbirleri 
alırlar. 

Özel kurum ve kuruluşların görevleri 

MADDE 6. — İşverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslara uygun olarak okuma - yazma bilmeyen işçilerin 
eğitimlerini yaptırmak zorundadırlar. 

a) İşyerlerinde çalışan ve okuma - yazma bilmeyen işçilerin işveren tarafından Millî Eğitim Bakanlı
ğınca açılan okuma - yazma kurslarına iştirakleri sağlanır. İşyerinde okuma - yazma bilmeyen işçi sayısının 
25 ve daha yukarı olması halinde, işyerinde de okuma - yazma kursu açılabilir. Bu durumda, Millî Eğitim 
Bakanlığınca yeterli miktarda öğretmen temin edilir. 

b) Kurslara devam zorunludur. Haklı bir sebep olmaksızın kursa girmeyenler o gün işe gelmemiş sa
yılırlar. 

c) İşverenler işyerlerinde çalışan okuma - yazma bilmeyen işçilerin iş ve ikametgâh adreslerini, Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde Millî Eğitim müdürlüklerine bildirmek zorundadır. 

Kurslara katılma 

MADDE 7. — Zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalan ve okuma - yazmayı bilmeyen veya çok az bilen 
vatandaşlar, yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre mahallî mülkî idare amirlerince tespit edilir. Ha-' 
zırlanacak plan ve programlara uygun olarak, kimlerin hangi kurslara, ne kadar süre ile katılacağı, ilan ve 
tebliğ edilir. Vatandaşların, kendilerline tebliğ edilen okuma - yazma öğrenme kurslarına katılmaları zorunludur. 

Kırkbeş yaşını dolduran vatandaşların okuma - yazma öğrenme kurslarına katılmaları isteğe bağlıdır. Be
denî ve zihnî yetersizlikleri resmî tabip raporu ile anlaşılanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Teşvik İle İlgili Hükümler 

Okuma ve yazmayı teşvik etme 

MADDE 8. — Vatandaşları okuma - yazma öğrenmeye veya ilkokul düzeyinde öğrenim yapmaya teşvik 
etmek üzere; Okuma - yazma öğrenme veya ilkokul düzeyindeki kurslara devam edenlere, okuma - yazma -
bilmeyen vatandaşlara nazaran, aşağıdaki imkân ve kolaylıklar sağlanır. 

a) Zorunlu ilköğrenim çağındaki öğrencilere tanınan imkânlardan yararlanmaları için bu Kanunda ge
çen kurslara katılanlara, kurs süresince, öğrenci kimlik belgesi verilir, 

ıb) Bu Kanunda geçen kurslara katılan ve başarı gösteren muhtaç kişilerin yükseköğrenim yapan ço
cuklarına, kredi vermede öncelik tanınır. 
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c) Okuma, yazma veya ilkokul düzeyindeki kurslara devam eden annelerin çocuklarına kreş ve anao-
kuîlarına alınmada öncelik tanınır. 

d) Okuma yazma bilenlerin işe alınmalarında okuma yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınır. 

e) Okuma yazma öğrenme kurslarında başarılı olanlara kooperatif veya 'banka kredileri ile tohumluk 
ve gübre tahsisinde bir defaya mahsus olmak üzereöncelik verilir. 

f) Kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarla her türlü iş yeri ve konutlarda çalışanlardan 
okuma yazma kurslarına devam edenlere, bir defaya mahsus olmak üzere 60 saat; ilkokul düzeyinde kurs
lara devam edenlere bir defaya mahsus olmak üzere 100 ısaat; ücretli izin verilir. İzinler iş yerlerinin çalış
malarını a'ksaltmayacak şekilde düzenlenir. 

g) Okuma yazma kurslarına katılanlar için özel idareler veya yöre belediyelerince, irrikânları ölçüsünde 
ve kendilerinin takdir edecekleri uygun teşvik edici tedbirler alınır. 

Ödüllendirme 

MADDE 8. — Bu Kanun kapsamına giren okuma yazıma öğretme ve ilkokul düzeyindeki kurs çalışma
larında üstün başarıları görülen kamu görevlileri, özel kuruluşlar, dernek ve kişiler Millî Eğitim Bakanlığın
ca ödüllendirilirler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ceza Hükümleri 

Özel kurum ve kuruluşlara ilişkin cezalar 

MADDE 9. — İş müfettişlerince yapılan 'denetimler sonunda, bu Kanunun beşinci maddesi uyarınca 
görevlendirilen özöl kurum ve kuruluş yöneticilerinin, verilen görevleri yerine getirmedikleri anlaşıldığında, 
eylemleri daha ağır bir suç oluşturmadığı takdirde, haklarında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası uygulanır. 

Kurslara katılmayanlara ilişkin cezalar 

MADDE 10. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar hakkında, 
ikibin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası hü'kmolunur. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ilişkin cezalar 

MADDE İl; — Bu Kanunun 7 nei maddesinde belirtilen imkânlardan yararlanmak amacıyla, gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar 'hakkında, onbin liradan ell'Jbin liraya kadar hafif para cezasına hükmolunur. 
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c) Okuma - yazma öğrenme veya İlkokul düzeyindeki kurslara devam eden annelerin çocuklarına, çalış
tıkları kurum ve kuruluşların kreş ve anaokullarına alınmada öncelik tanınır. 

d) Okuma - yazma bilenlerin işe alınmalarında okuma - yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınır. 

e) Okuma - yazma öğrenme kurslarında başarılı olanlara kooperatif veya banka kredileri ile tohumluk 
ve gübre tahsisinde bir defaya mahsus olmak üzere öncelik verilir. 

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarda ve her türlü işyerlerinde çalışanlardan* 
okuma - yazma öğrenme kurslarına devam edenlere, bir defaya mahsus olmak üzere 60 saat;. ilkokul düze
yinde kurslara devam edenlere bir defaya mahsus olmak üzere 100 saat; ücretli izin verilir, izinler işyerle
rinin çalışmalarını aksatmayacak şekilde düzenlenir. 

g) Okuma - yazma kurslarına katılanlar için özel idareler veya yöre belediyelerince, imkânları ölçüsünde 
ve kendilerinin takdir edecekleri uygun teşvik edici tedbirler alınır. 

MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren okuma -< yazma öğrenme veya ilkokul düzeyindeki kursların 
yönetiminde, eğitim ve öğretim hizmetlerinde üstün başarıları görülen kamu görevlilerini, özel kuruluşları, 
dernek ve kişileri'teşvik için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler, alınır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ceza Hükümleri 

Verilen görevleri yapmayanlar 

MADDE 10. — Denetleme sonucu, bu Kanunun 6 ncı maddesinde gösterilen görevleri yerine getirme
dikleri anlaşılan özel kurum ve kuruluş yöneticileri, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

Kurslara katılmayanlar 

MADDE Tl. — Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlardan, 
Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar, ikibin liradan onbin liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 

MADDE 12. — Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtileni imkânlardan yararlanmak amacıyla, gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar, ikibin liradan oribin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 12. — Kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların görevlerine; okuma yazma kursları 
ile ilkokul seviyesindeki kursların açılması ve işleyişlerine; okuma yazmaya teşvik etmelerine kurslarda ba
şarı gösterenlerin ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar İle Kanunun uygulanmasına dair diğer husus
lar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ve Resmî Ga
zetede yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 13. — Kamu kuruluşlarıyla, özel kurum ve kuruluşların görevleri, zorunlu ilköğrenim çağı dı
şında kalan, okuma - yazma bilmeyen veya çok az bilen vatandaşların tespiti ve okuma - yazma öğrenmenin 
teşviki ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu Kararıyla; okuma - yazma öğrenme kursları ile ilkokul se
viyesindeki kursların açılması ve işleyişi, kurslarda başarı gösterenlerin ödüUendiriknesi ve bu Kanunun uy
gulanması ile ilgili diğer hususlar, Millî Eğitim Bakanlığınca; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 
içinde çıkartılacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

MADDE 14. — Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen benimsenmiş
tin 

MADDE 15. — Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
I 

• •• - ^ — ^ — - »m 
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GENEL GEREKÇE 

Dokuz yıldan beri uygulanmakta olan Millî Eğitim Temel 'Kanununun bazı maddelerinin tamâmiyle uygu
lama alanına konulamadığı, bazı maddelerinin ise bugün için değişikliğe uğratılmadan uygulanmasının güç ola
cağı gerçeği Bakanlığımızı kanunî düzenlemeye sevketmiştir. 

Nitekim, son yıllarda 'gözlendiği üzere; gizli ve kontrolsuz din öğretimi girişimleri Devleti bu konuda daha 
etkin olmaya yöneltmekte, ülkenin sosyo - ekonomik ve kültürel düzeyinin yükselmesi, temeleğitim yaşının 
7 den 6 ya inmesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan Üniversiteler IKanunu yerine 2547 sayılı 'Yükseköğretim Kanununun kaim olması ile yük
seköğretimde yapılan değişiklikler 1739 sayılı 'Millî Eğitim Temel Kanununda başka değişiklikler yapılmasını 
gerektirmiştir. Ayrıca, Anayasamız da 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda bazı değişikliklerin yapıl
masını zorunlu kılmıştır. 

IBu sebeple sözü geçen kanunda aşağıdaki değişik düzenlemeler yapılmıştır. 

İMAJÖDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesine göre Türk Millî Eğitiminde 
lâiklik esasları içinde din kültürü ve ablak öğretimi yapılması isteğe bağlıdır. Ancak din öğretimini Devlet 
kontroluna alabilmek için, ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda diğer dersler gibi din kültürü ve 
ahlâk bilgisi dersine yer verilmesi hükmü getirilmiştir. 

fMadde 2. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesinde okul-aile birliklerinin, maddî 
imkânlardan yoksun öğrenciler ile okulun veya okul tarafından seçilecek kardeş okulların zarurî ihtiyaçla
rına sarfedilmek üzere her çeşit yardım ve bağış kabul edebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Okul - aile birliklerinin velilerden her ne ad altında olursa olsun para alması çeşitli anlaşmazlıkların ve 
problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmakta; öğrencilerin eğitim-öğretimlerinde aile ile işbirliğini engelle
mektedir. Bu bakımdan okul-aile birliklerinin para İşleriyle meşgul olmasını önlemek için 16 ncı madde yeni
den düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Okulöncesi eğitim kurumlarının, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, ihtiyaca göre 
ilkokullara bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarında da açılabileceği öngörülmüştür. 

Okulöncesi eğitim kurumlarının açılacağı yerlerin tespiti Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek yönet
melikle belirlenecektir. 

İş Kanununa tâbi işyerlerinin okulöncesi eğitim kurumu kurmaları içlin gerekli şartlar ve diğer hususlar, 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının beraber »düzenleyeceği 'tüzükte belirlenmesli öngörülmüştür. 

Madde 4. — Temeleğitim, ilköğretim kurumları i'le ortaokullardaki öğrenimi kapsamaktadır. Ülkemizin 
sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükselmesi, imkânların artması, temeleğitİme başlama yaşının 7 den 
6 ya indirilmesini gerekli kılmıştır. 

Madde 5. — Temeleğitim kurumlarının, ilköğretim kurumları ile ortaokuldan; temeleğitim okulunun ise 
ilokul. ile ortaokuldan meydana geldiğini belirlemekte ve ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zforunlu öğretim olduğu ve DeVlet okullarında parasız olarak verildiği vurgulanmaktadır. 

Madde 6. — İlkokul ve ortaokulların bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerde 
beraber de kurulabileceği belirlenmektedir. 

Nüfusu az ve dağınık yerleşme birimlerindeki çocuklara köyler gruplaştırılarak temeleğitim bölge okulları 
veya bu okullara bağlı pansiyonlar kurularak; grup]aştırmanın mümkün olamadığı hallerde de yatılı temele
ğitim bölge okulları; eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlamak amacı ile de lise veya dengi okulların kurula
bileceği öngörülmektedir. 
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Madde 7. — Yükseköğretim kurumları yeniden düzenlendiğinden 31 inci maddenin değiştirilmesine gerek 
duyulmuştur. 

Bu madde ile lise veya dengi okulları bitiren öğrencilere yükseköğretim kurumlarına girmek için aday ol
ma hakkı tanınmıştır. Bu hakkın nasıl kullanılacağı Yükseköğretim Kurulu ile Millî Eğitim Bakanlığı ara
sında yapılacak işbirliği ile tespit edilecektir. 

Madde 8. —'Yükseköğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesi sebebiyle 36 nci maddenin değiştirilmesi 
zorunlu görülmüştür. 

İBu madde yükseköğretim kurumlarının amaçları ile açılış, kuruluş, işleyiş ve öğretim üye ve yardımcıla
rına ilişkin esasların özel kanunlarında belirleneceği öngörülmektedir. 

Madde 9. — örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferansların
da uzman ve usta öğreticiler geçici olarak görevlendirilmekteyken, bu kurs, seminer ve konferanslarda görev
lendirilen uzman ve usta öğreticilerin sürekli görevlendirilmelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple 47 nci 
maddeye «veya sürekli» deyimi de eklenmiştir. 

Madde 10. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesinin altıncı bendinde «Diğer Ba
kanlıklara bağlı okullar Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimine tabidir» denilmektedir. İBu denetim 
ve gözetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumlar hakkında hiçbir müeyyide bulunma
maktadır. Yapılan denetim ve gözetim sonuçsuz kalmaktadır. Bu sebeple kanunda öngörülen gözetim ve dene
tim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliğinin usulüne uygun olarak Millî 
Eğitim Bakanlığınca iptal edileceği hükmü ilave edilmiştik 

Maldde 11-12. — Yürürlük maddeleridir. 

İhtisas Komisyona Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 14 Haziran 1983 
Esas No. : 1/502 

Karar No. : 134 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen «14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili kurum ve (kuruluşla
rın temsilcilerinin de katıldığı Komisyon toplantısında incelenerek görüşülmüştür. 

Yapılan inceleme ve görüşmelerde; 
1. Tasarının (Danışma Meclisi metninde yer almayan, fakat Anayasa ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun ilkeleri doğrultusunda, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2 nci, 10 uncu, 11 inci, 44 ün
cü ve 45 inci maddelerinin yeniden düzenlenmesinin, 

2. Anayasada «temel eğitim» terimi yer almadığından, bu ifadenin «ilköğretim» olarak değiştirilmesinin» 

3. Yükseköğretim kurumları kapsamının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2809 sayılı Kanuna uy
gun olarak yeniden düzenlenmesinin, 
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4. Okullarda okutulacak (kitapların tespiti ve incelenecek kitaplar ile eğitim araçlarından alınacak ince
leme ücretleriyle ilgili olarak 55 inci maddede değişiklik yapılmasının, 

5. Mevcut ortaokul kapasitesi yeterli seviyeye çıkarılıncaya kadar ortaokula devam zorunluluğunun ko
nulmaması için 1739 sayılı Kanuna bir hüküm eklenmesinin, 

Uygun olacağı Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler ışığında ilgili maddeler yeni
den düzenlenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâk. Alb. 

Üye 
Erdoğan TURHAN 

Öğr. Alb. 
M. E. fi. Danışmanı 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur Yb. 

Üye 
Servet BİLİR 
YÖK Üyesi 

Üye 
Emin SAĞLAMER 
M. E. B. Talim ve 

Terbiye D. Bşk. 

Üye 
Sami USLU 

M. E. B. Müşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

14.6.1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanonunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun il2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«IX. - Laiklik 
ı 

Madde 12. — Türk Millî Eğitiminde lâiklik esastır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilkokul ve ortaokullar 
ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.» 

MADDE 2. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir-

«XIII. - Okul ile ailenin işbirliği 

Madde 16. — Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda 'bulunmak için okul ile aile 
arasında işbirliği sağlanır. 

Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri kurulur. Okul aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Millî Eği
tim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 3. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

«III. - Kuruluş 

Madde 21. — Okulöncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli gö
rülen yerlerde ilkokula bağlı anasımfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıf
lan olarak da açılabilir. 

Okulöncesi eğitim ikurumlarınm nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı, Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

'İş Kanununa tabi işyerlerinin okulöncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hususlar, 
Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir.» 

MADDE 4. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«B) Temeleğitim 

I. - Kapsam 
Madde 22. — Temeleğitim, ilköğretim kurumları ile ortaokullardalki eğitimi teşkil eder. Bu eğitim, genel 

olarak 6 -14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsar.» 

MADDE 5. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«III. - Kuruluş 

a) Temeleğitim kurumları 
Madde 24. — Temeleğitim kurumları, ilköğretim kurumları ile ortaokuldan; temeleğitim okulu, ilkokul ile 

ortaokuldan meydana gelir. 
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.» 
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MADDE 6. — 1739 sayılı 'Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«b) Kuruluş şekilleri 

Madde 25. — Temeleğitim kurumlarından olan ilk ve ortaokullar, bağımsız okullar halinde kurulabile
ceği gibi, imkân ve şartlara göre birlikte de kurulabilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezî durumda olan köylerde temeleğitim 
bölge okulları ve 'bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı temeleğitim 
bölge okulları kurulur. Gerektiğinde yatılı lise veya dengi okullar da 'kurulabilir.» 

MADDE 7. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«VI. - Yükseköğretime geçiş 

Madde 31. — Lise veya dengi okulları bitiren öğrencilere, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday 
olma hakkı tanınır. 

Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, ilgili kurumlarca ka
rarlaştırılır. Giriş 'şartlarının tespitinde ve uygulamada Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu ara
sında işbirliği yapılır.» 

MADDE 8. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tin 

«III. - Kuruluş 

a) Yükseköğretim kurumları 

Madde 36. — Yükseköğretim kurumları şunlardır : 
1. Üniversiteler 
2, Yüksek Okullar 
Yükseköğretim kurumlarının amaçları ile açılış, kuruluş, işleyiş öğretim üye ve yardımcılarına ilişkin esas

lar, özel kanunlarında belirlenir.» 

MADDE '9. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«V. - Uzman ve usta öğreticiler 

Madde 47. — Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferans
larında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir. 

Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, görev ve yet
kileri, yönetmeliklerle tespit edilir.» 

MADDE 10. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir* 

«III. - Okul açma yetkisi 

Madde 58. — Türkiye'de i'lıokul, ortaokul, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim 'Bakanlığının izni olmak
sızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler 
dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tile birlikte tespit edilir. 
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Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili Bakanlıkla Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 'birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 

Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbidir. Gözetim ve 
denetim ısonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun şekilde Mil
lî Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 

11.3.1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N, Özdas 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H< Bayülken 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Maliye IBakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
H* Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A, Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof, Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M« Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/.. Evliyaoğlu 

imar ve iskân Bakana Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

14.6.1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«IX. - laiklik 
Madde 1.2. — Türk Millî Eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar 

ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.» 

MADDE 2. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«XIII. - Okul ile ailenin işbirliği 
Madde 16. — Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile 

arasında işbirliği sağlanır. 
Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri kurulur. Okul - aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Millî 

Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 
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(MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ) 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 14.6.1973 tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2 nci maddesinin (1) nu
maralı 'bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Mille
tinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanım, 
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere da
yanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukla
rını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;» 

MADDE 2. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«VII. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatük Milliyetçiliği 

Madde 10. — Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanma
sında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Ata
türk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlak ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şek
li ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özel
likleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zen
ginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Millî 
Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.» 

MADDE 3. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«VIİL Demokrasi eğitimi 

Madde 11. —- Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için 
yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla 
sorumluluk duygusunun ve manevî değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp 
geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine aykırı 
siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir 
şekilde meydan verilmez.» 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi, 4 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 5, — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi, 5 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«III. - Kuruluş 

Madde 21. — Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli görü
len yerlerde ilkokula bağlı anasınıfiarı halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları 
olarak da açılabilir. 

Okulöncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı, Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

iş Kanununa tabi işyerlerinin okulöncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hususlar, 
Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir.» 

MADDE 4. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«B) Temeleğitim 

/. - Kapsam 
Madde 22. — Temeleğitim, ilköğretim kurumları ile ortaokullardaki eğitimi teşkil eder. Bu eğitim, genel 

olarak 6 - 1 4 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsar.» 

MADDE 5. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«III. - Kuruluş 

a) Temeleğitim kurumları : 
Madde 24. — Temeleğitim kurumları, ilköğretim kurumları ile ortaokuldan; temeleğitim okulu, ilkokul 

ile ortaokuldan meydana gelir. 
ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.» 

MADDE 6. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«b) Kuruluş şekilleri 

Madde 25. — Temeleğitim kurumlarından olan ilk ve ortaokullar, bağımsız okullar halinde kurulabileceği 
gibi, imkân ve şartlara göre birlikte de kurulabilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezî durumda olan köylerde temeleği
tim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanm mümkün olmadığı yerlerde yatılı temeleği
tim bölge okulları kurulur. Gerektiğinde yatılı lise veya dengi okullar da kurulabilir.» 

MADDE 7. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril 
mistir. 

«VI. - Yükseköğretime geçiş 

Madde 31. — Lise veya dengi okulları bitiren öğrencilere, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday 
olma hakkı tanınır. 

Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Millî Eği
tim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.» 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«III. Kuruluş 

Madde 21. — Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli görü
len yerlerde ilkokula bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları 
olarak da açılabilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı, Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

İş Kanununa tabi işyerlerinde işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve 
diğer hususlar, Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir.» 

MADDE 7. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«B) İlköğretim 

/. Kapsam 
Madde 22, — İlköğretim, 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve er

kek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.» 

MADDE 8.'— 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«III. Kuruluş 

a) lllköğretim kurumları 
Madde 24. — İlköğretim kurumları, beş yıllık ilkokullar ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlk

okulun son sınıfı bitirildiğinde, ilkokul diploması; ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde, ortaokul diploması ve
rilir.» 

MADDE 9. — 14,6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Kuruluş şekilleri 

Madde 25. — İlköğretim kurumlarından olan ilkokullar ve ortaokullar bağımsız okullar halinde kurulabile
ceği gibi imkân ve şartlara göre birlikte de kurulabilir. 

Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezî durumda olan köylerde ilköğretim 
bölge okulları ve hunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştır manın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim böl
ge okulları kurulur.» 

MADDE 10. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 31 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«VI. Yükseköğretime geçiş 

Madde 31. — Lise veya dengi okulları bitirenler, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday olmaya 
hak kazanır. 

Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Millî Eği
tim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 601) 



— 12 ^ 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«///. - Kuruluş 
a) Yükseköğretim kurumları 
Madde 36. — Yükseköğretim kurumları şunlardır : 
1. Üniversiteler, 
2. Yüksekokullar. 
Yükseköğretim kurumlarının amaçları ile açılış, kuruluş, işleyiş, öğretim üye ve yardımcılarına ilişkin 

esaslar, özel kanunlarında belirlenir.» 

MADDE 9. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

<aV. - Uzman ve usta öğreticiler 

Madde 47. — örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferans
larında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir. 

Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, görev ve yet
kileri, yönetmeliklerle tespit edilir.» 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metim) 

MADDE 11. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«///. Kuruluş 
a) Yükseköğretim kurumları 
«Madde 36. — Yükseköğretim kurumları şunlardır : 
1. Üniversiteler, 
2. Fakülteler, 
3. Enstitüler, 
4. Yüksekokullar, 
5. Konservatuvarlar, 
6. Meslek Yüksekokulları, 
7. Uygulama ve araştırma merkezleri, 
Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim elemanlarına ilişkin esas

lar ve yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar, özel kanunlarında 'belirlenir.» 

MADDE 12. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 44 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«//. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı «eğitim yüksekokulu» açma yetkisi. 

Madde 44. — Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eği
tim yüksekokulları, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulabilirler.» 

MADDE 13. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 45 inci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt
dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler.» 

MADDE 14. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi, 14 üncü madde olarak aynen benimsenmiş
tir. 

MADDE 15. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 55 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«IV. Okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret Ödenmesi 

Madde 55. — tik ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak kitaplar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edi
lir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen hiçbir kitap ve eğitim aracı okullarda kullanılamaz. 

Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araçlarından, 
Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler öğrencilere aldırılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak kitap, eğitim araç ve gereçlerinin hazırlama, 
inceleme ve seçme işleri veya redaksiyonu ile görevlendirilecek kimselere ve teşkil edilecek jürilerin me
mur olmayan üyelerine ücret ödenir ve yarışmalarda derece alanlara Ödül verilir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«III. - Okul açma yetkisi 

Madde 58. — Türkiye'de ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni ol
maksızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler 
dahil) ile özel okulların derecelerinin* tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 
Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili Bakanlıkla Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 
Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve 

denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun şekilde Millî 
Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir yönetmelikle düzenle
nir.» 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tavsiye edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen kitap ve eğitim araçları için gönderenden 
İnceleme ücreti alınır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca kişi ve kuruluşlara incelettirilen kitap ve eğitim araçları için inceleme ücreti 
ödenir. 

Kitap, eğitim araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar; hangi kitap ve 
eğitim araçlarından ne miktar inceleme ücreti alınacağı; kitapların ve eğitim araçlarının incelenme işlem
leri ile Millî Eğitim Bakanlığınca incelettirilecek kitaplar ve eğitim araçları için ödenecek ücret miktarı, yö
netmelikle tespit edilir.» 

MADDE 16. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi, 16 ncı madde olarak aynen benimsenmiş
tir. 

MADDE 17. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki ek 1 inci 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda geçen «Temel eğitim» 
terimi «ilköğretim» olarak değiştirilmiştir.» 

MADDE 18. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki Geçici 2 nci 
madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Ortaokullar, planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıl
dıktan sonra kanunla, ayrıca belirleninceye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul (bölümü zorunludur.» 

MADDE 19. — Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi, 19 uncu madde olarak aynen benimsen
miştir. 

MADDE 20. — Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi, 20 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

*mm • • 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 603 

8 . 6 . 1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Madde ve 
Geçici 2 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/465; M. G. Konseyi : 1/509) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 302) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü ' 17 Mayıs 1983 
Sayı ; 06-2242(1/465)12111 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Mayıs 1983 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 

kabul edilen, 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı özel öğre im Kurumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 12, 16 Mayıs 1983 tarihli 101 ve 102 nci Birleşimlerinde görü
şülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 19 Temmuz 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-954/05491 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.6.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bu Kanuna tki Madde ve Bir Geçici 2 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 



GENEL GEREKÇE 

1. Anayasamız, özel okulların bağlı olduğu esasların Devlet okulları ile ulaşılmak istenen seviyeye uy
gun olarak bir kanunla düzenlenmesi hükmünü de taşımaktadır. 

2. Halen ülkemizdeki özel öğretim kurumlan 1965 yılında çıkarılan 8.6.1965 tarih, 625 sayılı Kanuna 
göre sevk ve idare olunmaktadır. Ancak yeni düzenlemelere ilişkin durum değerlendirilmesinde 1965'den bu 
yana değişen şartların da etkisiyle mevcut kanunun bazı yönlerden aksadığı görülmüştür. 

3. özel öğretim Kurumlarının bir kamu görevi gördükleri, Devletin görevi olan eğitim-öğretim hiz
metlerinde hazineye yük olmadan katkıda bulundukları ancak aynı zamanda birer ticarî müessese olarak 
da mütalaa edilmeleri göz önünde tutularak; eğitim, öğretim hizmetlerine özel sektörün geniş ölçüde katıl
ması esasının devamı genel ilke olarak benimsenmiştir. 

4. Bu konuda özel sektörün teşebbüs ve işbirliğini faydalı ve etkili bir şekilde sağlayabilmek için, özel 
öğretim kurumlarının tâbi bulunacağı esasların belirlendiği 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunun
da aksayan hususların tamamlanması, boşlukların doldurulması gerekmektedir. 

5. Millî Eğitim Bakanlığı ile özel öğretim kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen, kurucularla yöneti
ci ve Öğretmenlerin görev, yetki, sorumluluk ve haklarını belirleyen kurallar günümüzün şartarına cevap 
vermemektedir. 

6. özel öğretim kurumlarında, özel azınlık okullarında Türkçe ve Türkçe Kültür derslerinin Devlet kad
rosundan maaş alan öğretmenlerce okutulması hakkındaki 6581 sayılı Kanun ile resmî ve özel okul öğret
menlerinin özel kurs ve dershanelerde görev almalarını yasaklayan 625 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanu
nuna Ek iki Madde eklenmesine dair 26.10.1971 gün, 1495 sayılı Kanun hükümlerine de tasarıda yer veri
lerek özel öğretim kurumları için uygulamada pratiklik sağlanmasını teminen, özel öğretim kurumlarına ait 
düzenlemeler tek bir kanunda birleştirilmek istenmiştir. Söz konusu iki kanunun da bu tasarının yürürlüğe 
girmesiyle yürürlükten kalkması gerekmektedir. 

Diğer yandan 4 Haziran 1981 tarihli ve 17360 .sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hükümet Programı 
doğrultusunda özel dershanelerin kapatılmasına ilişkin Kanunî düzenlemelerin yapılması zorunluluğu da doğ
muştur. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 1 inci madesinde yapılan değişiklikle Millî Eğitim Te
mel Kanunundaki ifadeler maddeye eklenmiş, 0-6 yaş grubu çocukların eğitiminin yapıldığı kreş, yuva, ana
okulu, anasınıfı gibi okul öncesi kurumların özel ve tüzelkişiler tarafından açılmaları halinde bu kanun kap
samına gireceği hususuna açıklık getirilmiş ve maddeden dershaneler ifadesi çıkarılmıştır. 

Madde 2. — Özel öğretim kurumları kanununun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle açılamayacak 
özel öğretim kurumları açıklıkla belirtilmiştir. 

Madde 3. — 5 inci maddede yapılan değişiklikle ülkemizde belirli bir süre kalacak yabancı öğrencilerin 
eğitimlerine imkân sağlamak üzere uluslararası okullar açılmasına dair ayrıcalık hükmü getirilmiştir. 

Madde 4. — 6 ncı maddede yapılan değişiklikle, yabancılar tarafından açılmış kurumların yalnız Millî 
Eğitim Bakanlığına devri hükmü getirilerek, uzun yıllardan beri eğitim-öğretim veren gelenekselleşmiş bu 
kurumların yaptıkları görevlerin bu Bakanlıkça devamına imkân sağlanırken öğrencilerin haklan da güvence
ye alınmıştır. 

Madde 5. — 8 inci maddede yapılan değişiklikle; özel öğretim kurumlarının kuruluşları sırasındaki stan
dartların devamı sağlanarak öğrenci sayısının artırılması için, bina kapasitelerinin artışı ile ders araç-gereçleri-
nin de artırılması sağlanmıştır. 

Madde 6. — 9 uncu maddede yapılan düzenleme ile, maddeye açıklık getirilmiştir. Birbirinin devamı 
olan kurumların (okul öncesi, temel eğitim birinci ve ikinci kademe ve ortaöğretim) aynı kurucu tarafından 
bir arada açılması, eğitim-öğretim bakımından gerekli düzenlemelerin yapılmasına bağlı olarak sağlanmıştır. 
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Madde 7. — özel öğretim Kurumları Kanununun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle bir kurumun 
öğretime başlayabilmesi için aranacak şartlar belirtilirken öğretime başlama izni için başvuru zamanı kayda 
bağlanmıştır, işlemleri geciken okulların faaliyete geçme zamanları da, gelecek öğretim yılına bırakılarak eği-
tim-öğretimin zamanında ve sağlam esaslara dayalı olarak başlayıp devam etmesi sağlanmıştır. 

Madde 8. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle kademeli ola
rak faaliyete geçecek kurumların kurum açma izninin tamamı için alınması, faaliyetin sadece öğretime başla
ma yönünden kademeli olmasını sağlayacak şekilde eski madde yeniden düzenlenmiş, böylece kurumun ve 
öğrencilerin geleceği güven altına alınmak istenmiştir. 

Madde 9. — özel öğretim Kurumlarının 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, öğretime başlama izni 
ile resmî okulara denkliği tanınan özel okulların denkliklerinin öğretime başladığı yıl genel bir denetimden 
geçmesi koşulu getirilmiştir. 

Madde 10. — 14 üncü maddede yapılan değişiklikle, öğretime başlama izni geri alınan kurumun bir yıl 
içinde yeniden öğretime başlama izni almaması halinde kapatılacağı hükme bağlanarak etkinliği olmayan 
bir özel öğretim kurumuna yasal olarak da son verilmektedir. 

Madde 11. — özel öğretim Kurumlan Kanununun 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, bir özel oku
lun kurucusu tarafından kapatılmak istenmesi halinde özellikle öğrenci ve velilerinin mümkün olduğu kadar 
durumdan erken haberdar edilmeleri öngörülmüş, bildirim süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır. 

Madde 12. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 20 inci maddesini değiştirmektedir. Türkiye'de açılmış 
olan yabancı okullar kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Merkezî sınav sistemi ile öğrenci alan bu 
okullara kamuoyundan büyük istek vardır. Bu kurumların geliştirilerek yaşatılmasında yarar görülmüştür. 

Madde 13. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 21 inci maddesinde yapılan değişiklikle madde yeniden 
düzenlenmiş ve Millî Eğitim Temel Kanunu ile özel ihtisas mesleği haline getirilen öğretmenlik, özel okul
lar açısında da meslek alanı olarak kabul olunmuş; resmî okullardaki seviye esas alındığından, bu okullar
daki öğretmenlerin en az dengi resmî okullardaki öğretmenlerin şartlarını taşımaları öngörülmüştür. 

Okulların ve eğitim-öğretimin devamlılığı için öğretmenlerin, kurumun kuruluşundan başlayarak bu oku
lun asıl öğretmenleri olmaları gerekli görülmüştür. 1495 sayılı Kanunla, 6581 sayılı Kanun hükümleri madde
ye eklenerek bu iki Kanun yürürlükten kaldırılmış ve aynı konuyla ilgili üç kanun tek metinde birleştiril
miştir. 

Madde 14. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle verilen çalış
ma izninin yine izni veren makamca iptali gerektiği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 15. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle yabancı mü
dür ve öğretmenlerle daha iyi işbirliği sağlanmasını temin amacıyla Türk müdür başyardımcılarının yaban
cı dil bilenler arasından seçilmesi zorunluğu getirilmiştir. 

Madde 16. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 25 inci maddesinde yapılan değişiklikle; madde metni 
Lozan Andlaşmasındaki ifadeye uygun hale getirilmiştir. 

Madde 17. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 26 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve ders programlarının gerekli hallerde aynı makamca 
değiştirilebileceği hususu açıklıkla belirtilmiştir. 

Madde 18. — özel öğretim Kurumları Kanununun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; ilân ve rek
lamların yayımından önce idarenin haberdar olması sağlanacaktır. 

Madde 19. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 31 inci maddesine eklenen onay uygulaması ile okul 
ücretlerinin, hükümetlerin genel fiyat politikasına paralel düzenlenebilmesi sağlanmış, Millî Eğitim Bakam' 
nın önceden haberdar edilmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 20. — özel öğretim Kurumları Kanununun 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle Devlet Memur
ları Yasasında bulunup bu yasada tekrarlanan hükümler çıkarılmıştır. 

Madde 21. — özel öğretim Kurumları Kanununun 33 üncü maddesinde yapılan değişiklikle özel öğretim 
kurumu yönetici ve öğretmenlerinin resmî öğretim kurumlarındaki meslektaşları kadar ücret almaları sağ
lanmıştır. 
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Madde 22. — özel öğretim Kurumları Kanununun 43 üncü maddesine eklenen hükümlerle kurumların en 
az kuruluşları esnasındaki standartlarını korumaları sağlanacaktır. 

Madde 23. — özel öğretim Kurumları Kanununun 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle 657 sayılı Ka
nun madde metnine alınmış, ayrıca özel okul öğretmenleri taltif ile ceza kovuşturması yönlerinden de resmî 
okul öğretmenleriyle eşit uygulamaya getirilmiştir. 

Madde 24. — özel öğretim Kurumlan Kanununun 48 inci maddesinde yapılan değişiklik ile disiplin ce
zaları uygulamasına açıklık getirilmiştir. 

Madde 25. — özel öğretim Kurumları Kanununun 49 uncu maddesine yapılan eklentilerle özel öğretim 
kurumları öğretmenleri ceza kovuşturması yönünden de memur gibi işlem göreceklerdir. 

Madde 26. — özel Öğretim Kurumları Kanununa (Ek Madde I) bir madde eklenmektedir. Eklenen bu 
maddeyle Kanunda hükme bağlanmayan hususlar için resmî öğretim kurumları kanunlarının uygulanması 
hükmü, kanundaki açıkların kaaptılması amacıyla getirilmiştir. 

Madde 27. — Bu madde ile özel öğretim Kurumları ile ilgili olan 26.10.1971 tarih, 1495 sayılı Kanun ile 
27.5.1955 tarih, 6581 sayılı Kanun; bu kanunlardaki hükümler özel öğretim Kanunu'nun 21 inci maddesine 
alındığından yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 28. — 4 Haziran 1981 gün, 17360 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Hükümet Programı ile 
özel dershanelerin kapatılması öngörüldüğünden bu madde getirilmiştir. 

Madde 29. — Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir. 
Madde 30. — Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği hükme bağlanmaktadır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 14 Haziran 1983 
Esas No. : 1/509 
Karar No. : 136 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen, «(8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğre
tim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı» ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Komisyon toplantılarında incelenerek 
görüşülmüştür. 

Yapılan inceleme ve görüşmelerde; 

1. Kurum açma izni ile ilgili esasların ve özel okul lanın açılmasını teşvik edici tedbirlerin açıklığa kavuş
turulmasının, 

2. özel öğretim kurumu açacaklara, teminat gösterme zorunluluğu getirilmesinin, 

3. Yabancı okulların çoğalmasına ve genişlemesine imkân sağlayan tasarının 12 nci çerçeve maddesi ile de
ğiştirilen 625 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin, istismara müsait olduğu ve Türk özel okullarının gelişmesi
ni önleyeceği düşünülerek, (Tasarı metninden çıkartılmasının, 

4. Lozan Andlaşmasının 40 ve 41 inci maddesiyle ilgili olan 625 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin de
ğiştirilmesine ihtiyaç bulunmadığı için aynen muhafaza edilmesinin, 

5. Özel okullarda çalışan görevlilerin sendika kuramayacağı ve sendikalara üye olamayacaklarının açık
lığa kavuşturulmasının, 

6. Özel öğretim kurumlarında, mazeretleri nedeniyle geçici olarak boşalan görevlerde bir yıldan daha az 
süreli sözleşme ile de personel çalıştınlabilmesinin, 
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7. Vakıfların kuracağı Yüksekokullarla ilgili esasların bu Tasarıdan çıkarılmasının 
8. Özel dershanelerin 1.8.1984 ıtari'hinden itibaren kapatılmasının, 
Uygun olacağı Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler ışığında ilgili maddeler yeniden 

düzenlenmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Cumhur EVCİL Edip GÜLTEKİN Erdoğan TURHAN 

Tuğgeneral Hak. Alb. Öğr. Alb. 
M.E.B. Danışmanı 

Üye Üye 
Ahmet ÖZTEKER Ercan KUBİLAY 

Kur. Vb. M.E.B. özel Öğretim 
Kurumları D. Bşk. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

8.6. 1965 Tarih ve 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna tki Madde ve Geçici 2 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — özel öğretim Kuranları Kanununun 1 imdi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirimiştir. 
«Madde 1. — Bu Kanun Türkiye Cumhuriyeti uyrulklu gerçek kişiler; özel hukuk tüzelkişileri veya 

özıel hukuk hükümlerinle göre yönetilen tüızelkişiter tarafından açılan; okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim 
kurumları ve haberleşme İle öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, biçki - diikiş yurtları ve benzeri ku
rumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimli ile yabancılar tara
fından açılmış bulunan özel öğretim 'kurumlarının; eğ tim, öğretim, yönetim denetim ve gözetimi ile ilgili 
hükümleri kapsar.» 

MADDE 2, — özel öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3. — özel öğretim Kurumu açabilmek için Milî Eğitim Bakanlığından «kurum açma iızni» 

alınır. tzin için gerekli koşullar tüzükte belirtilir. 
Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmî benzeri bulunmayan okular, resmî benzeri deneme niteliğinde 

olan okullar, askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatını ilgi
lendiren alanlarda özel öğretim kurumu açılamaz. 

Herhangi bir öğretim düzeyindeki öğrencileri yetiştirmek ve her derecedeki okulların giriş sınavlarınla 
adayları hazırlamak amacıyla her ne ad altında ve ne şekilde olursa olsun dershane ve benzerleri de özel 
öğretim kurumu olarak açılamaz. 

özel öğretim kurumları, islimlerinde; resmî ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve unvan
ları her ne şekilde olursa olsun kullanamazl'ar,» 

MADDE 3. — özel öğretim Kurumları Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 5. — Yabancı uyrulklu gerçek veya tüzelkişilıer, kendi adlarınla veya Türkiye Cumhuriyeti uyrulklu 

gerçek veya tüzelkişiler adına her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim kurumu açamaz
lar. 

Türkiye'deki yabancıların çocukları içlin, Türklerle 'ilgili ülke temsilcilerinin 'bu amaçla kurdukları bir 
vakıf tarafından uluslararası Okul açılmasına Bakanlar Kurulunca (izin verilebilir. 

Okulun açılabileceği yerler, açılış, şekli, işleyişi ve diğer hususlar tüzükte belirtilir* 
Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel Okullara, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına uygun olarak 

çalışmak üzere ve Millî Eğitim Bakanlığının izni ile yabancılar öğretim elemanı, ders araç ve gereçleri 
yardımında bulunabilirler.» 

MADDE 4. — özel öğretim Kurumları Kanununun 6 neı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir!.; , 
«Madde 6« — Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim Kurumları, kumcularınım veya yetkililerinin 

önerisi ite yalnız Millî Eğitim Bakanlığına devredilebilir. Devredilen bu îkurumların yönetim, eğitim ve 
öğretim özellikleri dikkate alınarak korunıması yararlı görülenler Bakanlıkça saptanır. 

Bu kurumlar kapaıtılsalar da üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemezler.» 
MADDE 5. — özel öğretim Kurumları Kanununun 8 indi maddesi aşağıdaki şekilde dleğiştirltııiştir. 

«'Madde 8.« — özel öğretim Kurumu açma ibel'gesinin verilebilmesi içlin; Kurumun bina veya binalarının 
tapu ile maliki veya sözleşme ile kulanmıa hakkına sahip olduğu, kullanılış amaçlarınla her bakımdan uygun 
ve yeteri olduğu ve beli bir öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği Millî Eği
tim, İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluşlarınca saptanır. 

Saptanan öğrenci sayısı artırılamaz. Ancak, daha sonra kurum binalarında meydana gelebilecek kapasi
te artışları halinde öğrenci sayısının artırılması istenebilir. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan herhangi birlinde değişiklik yapıl
ması, MİMİ Eğitim Bakanlığımın onayına bağlıdır.» 
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MADDE 6. — özel öğretim Kuranları Kanunîinun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir* 
«Madde 9. — Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde ilki kurucuya ait aynı veya farklı derecede ya

hut nitelikte okul bulunamaz. 
Eğitim - öğretim ve yönetim bakımından sakınca görülmediğinin teftiş raporlarıyla saptanması hainde, 

•bir kurucuya ait yapı veya yapılar içlinde farklı derecelerde okular bir arada bulunabilir.» 

MADDE 7. — özel öğretim Kurumları Kanununun 10 uncu ınaddesli aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 
«Madde 10. — Bir özel öğretim Kurumunda öğretime başlayabilmek için «öğretime Başlama îzni» 

alınır. Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay önce Millî Eğitim Bakanlığına baş
vurulur, öğretime başlama izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. 

Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya MİM! Eğitim Bakanlığınca verilmesi aşağıdaki ko
şulların yerine getirilmesine bağlıdır. 

a) Bu kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, laboratuvarilaonito, kitaplığın ve) beden eğitimli olianjakları-
nıım amaç ve ihtiyaca yeteri görüldüğünün kesin teftiş raporuna bağlanması, 

b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu 
kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre bdıgelıendıiriilmesi, 

c) Kurumun yönetmeli'kleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması, 
Temel eğitim ve ortaöğretim okulları için öğretim yılının 15 inci gününden sonra verilen öğretime baş

lama izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. 

Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt - kabul sureleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabi
lir.» 

MADDE 8. — özel öğretim Kurumları Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 11. — îleri sınıfların öğretimini kademeli olarak başlatacak kurucunun 10 uncu maddede aranan 

koşuları, açılacak her sınıf, öğretim yılı başından en az 3 ay önce yerime getirmesi gerekir.» 

MADDE 9. — özel öğretim Kurumlan Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 124 — öğretime başlama izni verilmekle temel eğitim ve ortaöğretim okullarının denkliği de 

tanınmış olur. Bu okular Öğretime başladığı yıl içinde genel teftişe tabi 'tutulurlara 
Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımından özel yönetmeliğinle göre veya gerek görülecek hal

lerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yöne
ticileri hakkında gerekirse, 45 inca madde hükümleri uygulanır. Daha sonra yaptırılan teftişte durumunu 
düzeltmediği anlaşılan okulların denkliği, öğretim yılı Bonunda kaldırılır., Ertesi yıl yaptırılacak teftişte de 
çalışmalarının yeterli olmadığı saptanan okular, öğretim yılı sonunda kapatılır. Bu durumda, o yılki sınav
lar Bakanlıkça özel olarak yaptırılır,» 

MADDE 10. — özel öğretim Kurumları Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 
«Madde 14. — Kurum açma izni belgesini alıp 3 yıl içinde öğretime başlama liznüni alamayan kurucu

nun kurum açma izni geri alınır. 
öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başladık

tan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşılırsa 
öğretime başlatma izni geri alınır. 

Bir yıl içinde yenliden öğretime başlama izni alamayan kurum kapatılır.» 
MADDE 11. — özel öğretim Kurumları Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16r — özel 'bir okulun kurucusu Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere en az 6 ay önce 

yazılı olarak bildirmek şartıyla ve ancak öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. 
Bunun dışında bir özel okul, kurucusu tarafından öğretim yılı için hiçbir şekilde kapatılamaz. 
Yukarıdaki şartlara uymadan okulunu kapatan bir kurucuya tekrar bir özel okul açma veya ortak olma 

izni verilemez, öğrenci velilerinin kurucular aleyhine umumî hükümlere göre açacakları davalar saklı kal
mak şartıyla ayrıca kurucu, öğrencilerden o yıl için aklığı taksitleri aynen iade eder.» 
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MADDE 12. — özel öğretim Kurumları Kanununun 20 noi maddesi aşağıdaki şekilde döğiştirilmiştir. 
«Madde 20. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, yabancılar tarafından açılmış bulunan özel 

öğretim kurumları aynen korunur* 
Ancak, bu özel öğretim kurumlarının çoğaltılması, aynı i veya başka 'İlerde şübeieriınlin açılması Bakan

lar Kurulu Kararına; binalıara lilavelıer yapılması, mevcut binaların yerine kadım olmak üzere yenliden bina
lar inşa edilmesi ve genişletilmesi Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır.» 

MADDE 13. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 21 linçi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 21. — özel öğretim kurumlarında yönetim, eğiıtkn ve öğretim hizmetlerinin; asıl görevi bu 

kurumlarda olan yönetici ve eğiıtkn - öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır, 
Bir özel okulun öğretmen kadrosunun, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan beş yıl sonra da en 

âz üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler asıl görev
li aylık ücretli olarak görevlendirilir, başka kuruımlatda görev alamazlar. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim - öğretim himmetlerinde, en az den
gi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek 'için gerekli nitelik ve koşulları taşıyanlar görevlendirilir^ 

Bu kurumlarda sıtajiyer öğretmene öğretim' görevi verilemez, İhtiyaç hallinde yabancı dilde okutulan 
derslerin öğretmenliğine önerilenlerde bu koşul aranmayaibiir. 

Kurumların özelikleri göz önünde tutularak, yönetici vıe öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar yönet
melikte belirtilir. 

İhtiyaç halinde, asıl görevli resmî öğretim kurumlarında olan öğretim elemanlarına, aylığı karşılığında 
okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksatmamak ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları ders saat
lerinin yarısını geçmemek üzere, yetkili makamların izni ile özel okullarda ücretle ders verilebilir. Diğer 
devlet memurları öğretmenlik yapma niteliğimi taşısalar da özel öğretim kurumlarında görevlendirilemez
ler. 

Resmî ve özel okul yöneticileri iffle öğretmenlerine okular dışındaki özel öğretim kurumlarında görev ve
rilemez. Buna aykın hareket eden kurum hakkında 15 ineli madde, görev alanlar baklkında da 47 nci ve 48 
indi maddelere göre işlem yapılır. 

Azınlık Okullarının Türkçe, Türkçe Kültür dersleri, kadrodan resmî okullarda olan öğretmenlerce oku
tulur. Bu gibilerde en az iki yılık öğretmenlik tecrübesi aranır.» 

MADDE 14. — özel öğretim Kurumları Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 23. — özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından, diğer yönetici ve öğretmen

leri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları, Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. Ba
kanlığın iznine sunulmadan önce, müdür, diğer yönetici ve öğretmenler işe basl'aıtılamazlar. 

Şartları taşıyan yönetici ve öğreıtmenller için Bakanlıkça çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali 
yine Bakanlıkça yapılır. 

İzin talebinin reddi hainde tebliğ tarihinden itibaren adaylara vazife gördlürülemez,» 

MADDE 15. — özel Öğretim Kurumları Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 24. — Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel okulla

rın müdürleri, Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilen
lerden birini Türk Müdür Başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına önerir. 

Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmeni bulunamaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan 
eğitimi görmüş Türk asıllı ve T.C. uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir. 

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen, bir ay içinde yapmayan okulların Türk Müdür Başyardımcılarını, yukarıdaki 
koşulları taşıyan öğretmenler arasından Millî Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır.» 

MADDE 16. — özel öğretim Kurumları Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 25. — 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı Andlaşmanın 40 inci ve 41 inci mad

deleri kapsamına giren okulların özelik göstermesi gereken hususları tüzükte belirtilir. 

Millî Güvenik Konseyi (S. Sayısı: 603) 
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Tüzük, ilgili ülkelerin bu konudaki mevzuat ve uygulamaları dikkate alınarak karşılıklılık ilkesine göre ha
zırlanır. Tüzükte belirtilmeyen hususlarda, resmî okullar mevzuatı uygulanır. 

Bu okullarda yalnız aynı azınlığa mensup Türk vatandaşlarının çocukları İle ırkdaş oldukları devletin Türkiye' 
de görevli personelinin çocukları okuyabilir.» 

MADDE 17. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — Özel okullarda yönetim, eğitim - öğretim aynı derecedeki Devlet Okulları ile erişilmek iste

nen seviyeye göre düzenlenir. Özel öğreitim kurumlarının, yönetmelikleri ve müfredat programları Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanır. Bu yönetmelik ve müfredat programlarında, gerekli hallerde Millî Eğitim Bakanlığınca 
değişiklik yapılabilir.» 

MADDE 18. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 30. — özel öğretim Kurumları, ilan ve reklamlarının birer örneğini yayımından önce ilgili Vali

liğe vermek zorundadır. Kurumlar, ilan ve reklamlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar.» 
MADDE 19. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 31. — özel öğretim Kurumlarının ücretleri, kurumların ders kesiminden 5 ay önce yapacakları 

öneriler üzerine, İl Ücret Tespit Komisyonlarımın kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile saptanır. 
Saptanan miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, gelecek öğretim yılı için, öğrencilerden alacakları ücreti, 

en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilan ederler. 
Ücretler, öğretim yılı içinde haklı nedenler mevcut olduğu takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere, Millî 

Eğitim Bakanlığının onayı ile artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 
İl Ücret Tespit Komisyonlarının kuruluşu, çalışma ve ücret tespit yöntemleri tüzükte belirtilir.» 

MADDE 20. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 32 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 32. — Özel okullarda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile bu kurumların kurucuları 

veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak yapılır. Yazılı 
sözleşmede görevin türü, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi sü
releri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması, fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir sözleşmeyle olur. Asıl görevi özel öğretim kurumlarında olan yöne
tici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyarî veya zorunlu sosyal sigorta bağlantı yardımlarından yararlanma olanak
larını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, önleyici koşullar konulamaz. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmeler, öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yenilenmiş sayılır.» 

MADDE 21. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 33. — Özel okullarda yöneticilik ve eğitim, öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre (emekliler 

hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler tutarından az ücret ve
rilemez. Ayrıca, ek ders ücreti olarak da resmî okullar için öngörülen miktarın altında ödeme yapılamaz. 

Diğer özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretmendik yapanların ücretlerinin hesaplanmasında, bu 
öğretmenler orta öğretim okulları öğretmeni gibi işlem görürler.» 

MADDE 22. — Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 43. — Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumları, eğitim - öğretim ve yönetim bakımından, 

Millî Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğine göre teftiş ve denetlemeye tabi tutulurlar. 
özel okulların teftiş ve denetlemeleri, okulların özellik ve seviyeleri ile 8 inci maddeye göre belirlenen koşul

ları koruyup korumadığı da dikkate alınarak yapılır.» 

MADDE 23. — Özeli öğretim Kurumları Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 47. — özel öğrötim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre, 

14.7.1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10.6.1930 tarih, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Mual
limlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 19.1.1942 tarih, 4357 sayılı Hususî İdarelerden Maaş Alan 
İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu öğretmenler için Teşkil 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 603) 
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Edilecek Salık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun
da yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uy
gulanır.» 

MADDE 24. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 48. — 47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar, Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayalı 

yönetmediklerle yetkili kılınan amir ve mercilerce verilir.» 
MADDE 25. — Özel öğretim Kurumları Kanununun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 49. — Özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri halinde veya 

görevlerimden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza 
kovuşturması bakımından memur sayılır.» 

MADDE 26. — özel Öğretim Kurumları Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda resmî öğretim kurumları için geçerli 

olan kanunlar uygulanır.» 
MADDE 27. — 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununa iki Madde Eklenmesi Hakkındaki 26.10.1971 

tarih, 1495 sayılı Kanun ile Azınlık Okullarında Türkçe ve Türkçe Kültür Derslerinin Devlet Kadrosundaki 
Öğretmenlerce Okutulmasına Dair 27.5.1955 tarih, 6581 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 28. — Özel Öğretim Kurumları Kanununa aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan bütün özel dershaneler 

en geç 1 Ağustos 1983 tarihinde kapatılır.» 
MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof* Dr. Af. N. Özdas 

Dışişleri Bakam 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S.Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yrd. 

T. Özaî 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kûıçturgay Prof, Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Af., Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
Af. R Güney 

21.6.1982 

Devlet Bakam 
Af. Özgüneş 

tçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr.> M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. tikel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 1. — Bu Kanun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler; özel hukuk tüzelkişileri veya özel 
hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurum
ları ve haiberleşme dle öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, 'dershaneler, biçki - dikiş .yurtları ve benzeri 
kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi İle yabancılar ta
rafımdan açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile ilgili 
hükümleri kapsar.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Özel Öğretim Kurumu açabilmek için Millî Eğitim Bakanlığından «kurum açma izni» alınır. 
izin için gerekli şartlar tüzükte belirtilir. 

Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmî benzeri bulunmayan okullar, resmî benzeri deneme niteliğinde 
olan okullar, askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatını 
ilgilendiren alanlarda özel öğretim kurumu açılamaz. 

Özel öğretim kurumları, isimlerinde; resmî ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve unvanları 
her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 603) 
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(ÎM. G. K.) 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

8.6.1965 Tarih ve 625 Saydı özel öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununun 1 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyrukJlü gerçek kişiler, özel hukuk tüzeHlkıişileni veya 
özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğ
retim kurumları ve bu düzeyde haberleşme İle öğretim yapan kuruluşlar, çeşiMi kurslar, biçltoi - dlik'iş yurt
ları ve benzeri kurumların Ikurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi 
ile, yabancflar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve 
gözetimi konularındaki hükümleri kapsar.» 

MADDE 2. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3̂  — özel öğretim kurumu açmak için Millî Eğiitim Bakanlığından «Kurum açma izni» alınır. 
Yeni açılacak özel öğretim kurumlarının; Türk Millî Eğitiminin ve kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine 
uygun olup olmadığı, branşı, eğitim - öğretim seviyesi ve açılacakları bölgeler, Millî Eğitim Bakanlığınca 
kararlaştırılır ve buna göre kurum açma izni verilir. Kalkınmada öncelikli yörelerde akılacak özel okul
ları ile özel meslek teknik okullarına öncelik tanınır. 

özel meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel okullar öğretime başladık
ları tarihten itibaren beş yıl süreyle gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Diğer bölge
lerde açılacak özel okullar ise bu muafiyetten bir yıl süreyle yararlanırlar. Ayrıca, eğitimle ilgili olarak bu 
Kanuna göre yapılacak yatırımlar, kalikınma planı ve programlarındaki, uygun görülen teşvik araçlarından 
yararlandırılır. Kurum açma izni için gerekli diğer şartlar tüzükte belirtilir. 

Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmî benzeri bulunmayan okullar, resmî benzeri deneme niteliğinde 
olan okullar, askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatma 
bağlı okulların ayını veya benzeri özel öğretim kurumu açılamaz. 

Herhangi bir öğretim düzeyindeki öğrencileri yetiştirmek ve her derecedeki okulların giriş sınavlarına 
adayları hazırlamak amacıyla her ne ad altında ve ne şekilde olursa olsun, dershane ve benzerleri de özel 
öğretim kurumu olarak açılamaz. 

Özel öğretim 'kurumları, isimlerinde; resmî ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve unvan
ları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.» 

MADDE 3. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — özel öğretim kurumu açacak gerçek ve tüzelkişiler, açacağı özel öğretim kurumunun 
en az bir yıllı'k her türlü masrafını karşılayacak miktarda teminat göstermek zorundadır, özel öğretim ku
rumlarının sermayeleri ile ilgili diğer şartlar tüzükle tespit edilir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 603) 



(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye'deki yabancıların çocukları için, ilgili ülke temsilcileriyle Türk vatandaşlarının bu amaçla kurduk
ları bir vakıf tarafından uluslararası okul açılmasına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Okulun açılabileceği yerler, açılış şekli, işleyişi ve diğer hususlar tüzükte belirtilir. 

Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk Millî Eğitimin amaçlarına uygun olarak ça
lışmak üzere ve Millî Eğitim Bakanlığının izni ile yabancılar öğretim elemanı, ders araç ve gereçleri yardı
mında bulunabilirler. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesi aşağı daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Yabancılar tarafından açılmış Özel öğretim Kurumları, kurucularının veya yetkililerinin öne
risi ile yalnız Millî Eğitim Bakanlığına devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim ve öğretim 
özellikleri dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur. 

Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemezler. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — özel Öğretim Kurumu açma belgesinin verilebilmesi için; Kurumun bina veya binalarının 
tapu İle maliki veya sözleşme ile kullanma hakkına sahip olduğu, kullanılış amaçlarına her bakımdan uy
gun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği 
Millî Eğitim, içişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluşlarınca tespit olu
nur. 

Kurum açma izni verildiği sırada tespit olunan öğrenci sayısı artırılamaz. Ancak, daha sonra kurum bi
nalarında meydana gelebilecek kapasite artışları halinde öğrenci sayısının artırılması istenebilir. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan herhangi birinde değişiklik yapıl
ması, Millî Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde ika kurucuya ait aynı veya farklı derecede yahut 

nitelikte okul bulunamaz. 

Eğitim - öğretim ve yönetim bakımından sakınca görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi halin
de, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı derecelerde okullar bir arada bulunabilir. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Bir Özel Öğretim Kurumunda öğretime .başlayabilmek için «Öğretim Başlama İzni» alınır. 
Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay önce Millî Eğitim Bakanlığına başvurulur. 
Öğretime başlama izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. 

Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca verilmesi aşağıdaki şart
ların yerine getirilmesine bağlıdır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 603) 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun 5 jncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya tüzelkişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 
gerçek ve tüzelkişiler adına her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim kurumu açamazlar. 
Ancak, yabancı çocukların eğitim ve öğretimi için, ilgili ülke temsilcileriyle Türk vatandaşlarının bu amaç
la kuracakları va'kıflar tarafından uluslararası nitelikte özel okul açılmasına, Bakanlar Kurulunca izin veri
lebilir. Uluslararası özel okulun açılabileceği yerler, açılış seki, (işleyişi, denetimi, gözetimi ve düğer husus
lar tüzükte belirtilir. 

Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel öğretim kurumlarına, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına uy
gun olarak çalışmak üzere ve Millî Eğitim Bakanlığının izni ile yabancılar, öğretim elemanı, ders araç ve ge
reçleri yardımında bulunabilirler.» 

MADDE 5. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Yabancılar tarafından açılmış Özel Öğretim Kurumlarımın taşınmaz malları, kurucularının 
veya yetkililerinin önerisi ile yalnız Millî Eğitim Bakanlığına devredilebilir. Devredilen bu 'kurumların yönetim, 
eğitim ve öğretim özellikleri dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur. 

Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar tara f ından mülk edinilemezler.» 

MADDE 6. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Özel Öğretim Kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için; kurumun bina veya bina
larının tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma hakkına sahip olduğu, kullanılış amaçlarına her bakımdan 
uygun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas olma'k suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği 
Millî Eğitim, İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluşlarınca tespit olunur. 

Özel Öğretim Kurumlarının dershanelerinin öğrenci sayısı, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadan artırı
lamaz. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan 'herhangi birinde değişiklik yapılması, 
Millî Eğitim 'Bakanlığının onayına bağlıdır.» 

MADDE 7. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 9. — Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede 
veya nitelikte okul bulunamaz. 

Eğitim - öğretim ve yönetim bakımından sakınca görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi halinde, 
bir 'kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı derecelerde okullar bir arada bulunabilir.» 

MADDE 8. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 10 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için «öğretime başlama izni» alınır. 
Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay önce Millî Eğitim Bakanlığına başvurulur. 
Öğretime başlama izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 603) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

a) Bu Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, laibo ratuvarlarının, kitaplığın ve beden eğitimi imkânlarının 
amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş raporuna bağlanması, 

ib) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu 
kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre belgelendirilmesi, 

c) Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması. 
İlköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim yılının 15 inci gününden sonra verilen öğretime başlama 

izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. 
Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt - kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabilir. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — İleri sınıfların öğretimini kademeli olarak başlatacak kurucunun 10 uncu maddede aranan 

şartları, açılacak her sınıf için, öğretim yılı başından en az üç ay önce yerine getirmesi gerekir. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — öğretime başlama izni verilmekle ilköğretim ve ortaöğretim okullarının denkliği de tanın
mış olur. Bu okullar öğretime başlandığı yıl içinde genel teftişe tabi tutulurlar. 

Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımından özel yönetmeliğine göre veya gerek görülecek hallerde 
yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yöneticileri 
hakkında gerekirse, 45 inci madde hükümleri uygulanır. Daha sonra yaptırılan teftişte durumunu düzeltmediği 
anlaşılan okulların denkliği, öğretim yılı sonunda kaldırılır. Ertesi yıl yaptırılacak teftişte de çalışmalarının 
yeterli olmadığı tespit olunan okullar, öğretim yılı so nunda kapatılır. Bu durumda, o yılki sınavlar Bakanlıkça 
özel olarak yaptırılır. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
deye üçüncü bir fıkra eklenmiştir. 

«öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başladık
tan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşılırsa öğ
retime başlama izni geri alınır.» 

«Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni almayan kurum kapatılır.» 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 16. — Özel bir okulun kurucusu Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere en az altı ay önce 

yazılı olarak bildirmek şartıyla ve ancak öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 20. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiiği tarihten önce, yabancılar tarafından açılmış bulunan özel 

öğretim kurumları aynen korunur, 
Ancak, bu özel öğretim kurumlarının çoğaltılması, aynı il veya başka illerde şubelerinin açılması Bakanlar 

Kurulu Kararına; binalara ilaveler yapılması, mevcut binaların yerine kaim ölma'k üzere yeniden binalar in
şa edilmesi ve genişletilmesi Millî Eğıitim Bakanlığının iznine bağlıdır.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 603) 
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(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca verilmesi, aşağıdaki şart
ların yerine getirilmesine bağlıdır. 

a) Bu Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, labo ratuvarlann, kitaplığın ve beden eğitimi imkânlarının 
amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş raporuna bağlanması, 

b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu 
kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre belgelendirilmesi, 

c) Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması. 
İlköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim yılının 15 inci gününden sonra verilen öğretime başlama 

izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. 
Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt - kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabilir.» 

MADDE 9. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 11 inci maddesi aşa
ğıdaki şökilde değiştirilmiştir. 

*Madde 11. — İleri sınıfların öğretimini kademeli olarak başlatacak kurucunun 10 uncu maddede ara
nan şartları, açılacak her sınıf için, öğretim yılı başından en az üç ay önce yerine getirmesi gerekir.» 

MADDE 10. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanununun 12 nci maddesi aşağı
daki şdkilde değiştirilmiştir. 

«Madde 12. — öğretime başlama izni verilmekle ilköğretim ve ortaöğretim okullarınım denkliği de ta
nınmış olur. Bu okullar öğretime başlandığı yıl içinde genel teftişe tabi tutulurlar. 

(Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımından özel yönetmeliğine göre veya gerek görülecek hal
lerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yönetici
leri hakkında gerekirse, 45 inci madde hükümleri uygulanır. Daha sonra yapılan teftişte durumunu düzelt
mediği anlaşılan okulların denkliği öğretim yılı sonunda kaldınlır.Ertesi yıl yapılacak teftişte de çalışmalarının 
yeterli olmadığı tespit olunan okullar, öğretim yılı sonunda kapatılır. Bu durumda, o yılki sınavlar Bakan
lıkça özel olarak yaptırılır.» 

MADDE 11. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 14 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üçüncü bir fıkra eklenmiştir. 

«öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başla
dıktan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşı
lırsa öğretime başlama izni geri alınır.» 

!«ıBir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni al mayan kurum kapatılır.» 

MADDE 12. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 16 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir özel okulun kurucusu; Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere, en az altı ay önce yazılı olarak 
bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde, öğretim yılı sonunda okulunu kapa
tabilir. Ancak kapatma gerekçesinin Bakanlıkça uygun görülmemesi halinde, bu gibi okullar devletleştirilebilir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 603) 
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MADDE 13. — Aynı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 21. — Özel öğretim Kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin asıl görevi bu ku

rumlarda olan yönetici ve eğitim - öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. 
Bir özel okulun öğretmen kadrosunu, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan beş yıl sonra da en 

az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler asıl görevli 
aylık ücretli olarak görevlendirilir, başka kurumlarda görev alamazlar. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmetlerinde, en az dengi 
resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. 

Bu kurumlarda stajyer öğretmene öğretim görevi verilemez. îhtiyaç halinde yabancı dilde okutulan ders
lerin öğretmenliğine önerilenlerde bu şart aranmayabilir, 

Kurumların özellikleri göz önünde tutularak, yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar yö
netmelikte belirtilir. 

îhtiyaç halinde, asıl görevi resmî öğretim kurumlarında olan öğretim elemanlarına, aylığı karşılığında 
okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksatmamak ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları ders saat
lerinin yansını geçmemek üzere, yetkili makamların izni ile özel okullarda ücretle ders verilebilir. Diğer dev
let memurları öğretmenlik yapma niteliğini taşısalar da özel öğretim kurumlarında görevlendirilemezler. 

Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında gö
rev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hakkında Kanunun 15 inci maddesi, görev a!lanlar hakkında 
da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre işlem yapılır. 

Azınlık okullarının Türkçe, Türkçe Kültür dersleri, kadroları resmî okullarda olan öğretmenlerce okutulur. 
Bu gibilerde en az iki yıllık öğretmenlik tecrübesi aranın 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 23. — özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından, diğer yönetici ve öğretmen

leri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları, Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. Ba
kanlığın iznine sunulmadan önce, müdür ile diğer yönetici ve öğretmenler işe başjlatılamazlar. 

Şartları taşıyan yönetici ve öğretmenler için Bakanlıkça çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine 
Bakanlıkça yapılır. 

îzin talebinin reddi halinde tebliğ tarihinden itibaren adaylara vazife gördürülemez.» 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 24. — Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel okul

ların müdürleri, Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini 
bilenlerden birini Türk Müdür Başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Millî Eğitim 'Bakanlı
ğına önerir. 

Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmeni bulunmaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan eği
timi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir. 

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk Müdür Başyardımcılarını, yukarı
daki şartları- taşıyan öğretmenler arasından Millî Eğitim Bakanlığı seçer ve işe oaşlatır.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 603) 
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MADDE 13. -^ 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununun 21 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — Özel Öğretim Kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, asıl görevi bu 
kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Gerektiğinde, uzman ve usta 
öğreticiler, geçici süreli olarak 'bu kurumlarda çalıştırılabilir. 

Bir özel okulun öğretmen kadrosunun, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan 'beş yıl sonra da en 
az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler asıl görev
li aylık ücretli olarak görevlendirilir, 'başka kurumlarda görev alamazlar. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az den
gi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan 
özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit 
edilecek nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. 

Bu kurumlarda stajyer öğretmene öğretim görevi verilemez, ihtiyaç halinde yabancı dilde okutulan ders
lerin öğretmenliğine önerilenlerde bu şart aranmayabilir. 

Kurumların özelliklen göz önünde tutularak, yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar yö
netmelikte 'belirtilir. 

İhtiyaç halinde, asıl görevi resmî öğretim kurumlarında olan Öğretim elemanlarına, aylığı karşılığında 
okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksatmamak ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları ders sa
atlerinin yarısını geçmemek üzere, ilgili Bakanlıkların izni ile özel okullarda ücretle ders verilebilir. Diğer 
devlet memurları öğretmenlik yapma niteliğini taşısalar da özel öğretim kurumlarında görevlendirilemez
ler. 

Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında gö
rev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hakkında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar hakkın
da da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre işlem yapılır.» 

MADDE 14. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununun 23 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 23. — Özel Öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından diğer yönetici ve öğretmen
leri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları, Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. Ba
kanlığın iznine sunulmadan önce, müdür ile diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatılamazlar. 

Gerekli şartları taşıyan yönetici ve öğretmenler için Bakanlıkça çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin 
iptali yine Bakanlıkça yapılır. 

İzin talebinin reddi halinde tebliğ tarihinden itibaren adaylara vazife gördürülemez.» 

MADDE 15. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununun 24 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 24. — Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel 
okulların müdürleri, Türkçe veya Türkçe Kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim 
dilini bilenlerden birini, Türk Müdür Başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Millî Eğitim 
Bakanlığına önerir. 

Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmeni bulunamaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan 
eğitimi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilefoîilir. 

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk Müdür Başyardımcılarını, yuka
rıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından Millî Eği tim Bakanlığı seçer ve işe başlatır.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 603) 
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MADDE 16. — Aynı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«'Madde 25. — 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Lozan Sulh Muahedesinin Kabulüne Dair Kanun ve 

buna bağlı antlaşmanın 40 inci ce 41 inci maddeleri kapsamına giren okulların özellik göstermesi gereken 
hususları tüzükte belirtilir. 

Tüzük, ilgili ülkelerin hu konudaki mevzuat, ve uygulamaları dikkate alınarak karşılıklılık ilkesine göre 
hazırlanır. Tüzükte, belirtilmeyen hususlarda, resmi okullar mevzuatı uygulanır. 

Bu okullarda yalnız aynı azınlığa mensup Türk vatandaşlarının çocukları ile aynı dili konuşan devletin 
Türkiye'de görevli personelinin çocukları okuyabilir.» 

MADDE 17. — Aynı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — Özel okullarda yönetim, eğitim - öğretim aynı derecedeki Devlet Okulları ile erişilmek is

tenen seviyeye göre düzenlenir, özel öğretim kurumlarının, yönetmelikleri ve müfredat programları Millî Eği
tim Bakanlığınca onanır. Bu yönetmelik ve müfredat programlarında, gerekli hallerde Millî Eğitim Bakan
lığınca değişiklik yapılabilir.» 

MADDE 18. — Aynı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 30. — özel öğretim Kurumları, ilan ve reklamlarının birer örneğini yayımından önce ilgili 

Valiliğe vermek zorundadır. Kurumlar, ilan ve reklamlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar.» 

MADDE 19. — Aynı 'Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 31. — özel öğretim Kurumlarının ücretleri, kurumların ders kesiminden beş ay önce yapacakla

rı, öneriler üzerine, İl Ücret Tespit Komisyonlarının kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile tespit 
olunun 

Bu miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, geleceköğretim yılı için, öğrencilerden alacakları ücreti en geç 
Mayıs ayı sonuna kadar ilan ederler. 

Ücretler, öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcutolduğu takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere, Mil
lî Eğitim Bakanlığının onayı ile artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

İl. Ücret Tespit Komisyonlarının kuruluşu, çalışma ve ücret tespit yöntemleri tüzükte belirtilir.» 

MADDE 20. — Aynı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fık
rası madde metninden çıkartılmıştır. 

«Özel Öğretim Kurumlarında çalışan müdür, diğeryönetici ve öğretmenler ile bu kurumların kurucuları 
veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak yapılır. Ya
zılı sözleşmede görevin türü, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, 
terfi süreleri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması, fesih şartları belirtilir.» 

MADDE 21. — Aynı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 33. — özel okullarda yöneticilik ve eğitim, öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre (emekli

ler hariç) dengi resmî okullarda ödfcnen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler tutarından az ücret 
verilemez. Ayrıca, ek ders ücreti olarak da resmî okullar için öngörülen miktarın artında ödeme yapılamaz. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 603) 



(M. G K.) 
(İhtisas Komisyonumıun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 16. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununun 26 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — özel okullarda yönetim, eğitim-öğretim aynı derecedeki Devlet Okulları ile erişilmek is
tenen seviyeye uygun olarak düzenlenir, özel öğrtim kurumlarının, yönetmelikleri ve müfredat program
ları Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. Bu yönetmelik ve müfredat programlarında, gerekli hallerde Millî 
Eğitim Bakanlığınca değişiklik yapılabilir.» 

MADDE 17. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun 30 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 30. — özel öğretim kurumları, ilan ve reklamlarının birer örneğini yayımından en az ohbeş 
gün önce ilgili Valiliğe vermek zorundadır. Kurumlar, ilan ve reklamlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulu
namazlar.» 

MADDE 18. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 31 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — özel öğretim Kurumlarının ücretleri, kurumların ders kesiminden beş ay önce yapacak
ları, öneriler üzerine, 11 Ücret Tespit Komisyonlarının kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile tespit 
olunur. 

Bu miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, gelecek öğretim yılı için, öğrencilerden alacakları ücretti en geç 
Mayıs ayı sonuna kadar ilan ederler. Ücretlerin kaç taksitte alınacağı ve tahsili ile ilgili dıiğer usul ve esas
lar yönetmelikte gösterilir. 

Ücretler, öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcut olduğu takdirde, Milî Eğitim Bakanlığının onayı ile 
artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

İl ücret tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma ve ücret tespit yöntemleri tüzükte belirtik. 

MADDE 19. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğrettim Kurumları Kanununun 32 nci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 

«Özel öğretim kurumlarında grev yapılamaz, bu kurumlarda çalışan öğretmenler, sendika kuramazlar 
ve sendikalara üye olamazlar. Özel öğretim kurumlarmda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler l e 
kurumların kurucuları veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdî en, az bık yıl süreli olmak kaydıyla ya
zılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin türü, süresii, ders sayısı, aylık üoret veya ders saati başına ve
rilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması, fesih şartları belirıtiir. Milî Eği
tim Bakanlığınca uygun görülecek geçici mazeretleri nedeniyle okuldan ayrılmialk zorunda bulunan öğret
menlerin yerine alınacak olan öğretmenlerle, bfir yıldan daha az bir süre için de sözleşme yapılabilir.» 

MADDE 20.; — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretini Kurumları Kanununun 33 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 33. — özel okullarda yöneticilik ve eğitim, öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre (emek
liler hariç) dengi resmî ökuiarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler tutarından az 
ücret verilemez. Ayrıca, ek ders ücreti olarak da resmî okullar için öngörülen miktarın 'altında ödeme yapı
lamaz. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Diğer özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretmenlik yapanların ücretlerinin hesaplanmasında, bu 
öğretmenler orta öğretim okulları öğretmeni gibi işlem görürler.» 

MADDE 22. — Aynı Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«özel okulların teftiş ve denetlemeleri, okulların özellik ve seviyeleri ile 8 inci maddeye göre belirlenen 

şartları koruyup korumadığı da dikkate alınarak yapılır.» 

MADDE 23. — Aynı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 47. — Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre, 

14.7.1965 tarih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10.6.1930 tarih, 1702 sayılı ilk ve Orta Tedrisat Mual
limlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 19.1.1942 tarih, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan 
İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için Teşkil 
Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile, Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun
da yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uygula
nır.» z 

MADDE 24. — Aynı Kanunun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«•Madde 48. — 47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Ka

nuna dayalı yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve mercilerce verilir.» 

MADDE 25. — Aynı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 49. — özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri halinde veya 

görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanma
sı ve ceza kovuşturması bakımından memur sayılır.» 

MADDE 26. — Aynı Kanuna aşağıdaki iki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanunda hüküm 'bulunmayan konularda resmî öğretim kurumları için geçerli 
olan kanunlar uygulanır.» 

«EK MADDE 2. — Kazanç amacına yönelik olmamak kaydıyla, Vakıflar tarafından kurulacak özel 
Yükseköğretim Kurumları kuruluş, işleyiş ve diğer ilgili hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, bu 
Kanunun ek ve tadilleri ile bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine tabidir.» 

'MADDE 27. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkındaki 26.10.1971 
Tarih, 1495 sayılı Kanun ile Azınlık Okullarında Türkçe ve Türkçe Kültür Derslerinin DeVlet Kadrosundaki 
Öğretmenlerce Okutulmasına Dair 27.5.1955 Tarih, 6581 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 28. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 29. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Diğer özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretmenilk yapanların ücretlerinin hesaplanmasında, bu 
öğretmenler ortaöğretim okulları öğretmeni gibi 'işlem görürler.» 

MADDE 21. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları; Kanununun 43 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Özel okulların teftiş ve denetlenmeleri, olcuların özellik ve seviyeleri öle 8 ima maddeye göre belirlenen 
şartları koruyup korumadığı da dikkate alınarak yapılır.» 

MADDE 22. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 47 ncıi maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

- «Madde 47. — Özel öğretim kurumliarmın yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumum bünyesine göre, 
657 sayılı Devleit Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri 
Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususî İdarelierden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, 
Taltif ve Cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler içlin Teşkil Ediecek Sağlık ve İçtimaî Yandım Sandığı ile 
Yapı Sandığıma ve öğretmenlerin Alacaklarıma Dair Kanunda yazılı olan ve bu 'kurum öğretmenlerinin özel
liklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uygulanır.» 

MADDE 23. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 48 'ineli maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 48. — 47 noi maddede yazılı ödül ve cezalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Ka
nuna dayalı yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve mercilerce verilir.» 

MADDE 24. — 8.6.1965 tarim ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 49 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 49. — Özel öğretim kurumlarımın yönetici ve öğretmenleri suç işlemeleri halinde veya görevle
rinden ötürü kentlilerime karşı işlenen suçlardan dolayı 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ce
za kovuşturması bakımından memur sayılır.» 

MADDE 25. — 26:10.1971 tarih ve 1495 sayılı 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununa ek iki mad
de eklenmesi hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 26. — 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununa aşağıdaki ek 1 incd madde eklenmiş
tir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda resmî öğretim kurumları için geçerli 
olan 'kanunlar uygulanır.» 

«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan bütün özel dershaneler en 
geç 1 Ağustos 1984 tarihinde kapatılır.» 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürültür. 
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GEREKÇE 

İhracata yönelik tarım ürünlerimiz arasında yer alan fındık, halen, Ülkemizde I. Standart Bölge diye 
adlandırılan Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu İlleri ile, II. Standart Bölge sayılan Samsun, Sinop, 
Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Bursa İllerinde yetiştirilmektedir. Fındık, bel-
libaşlı ihraç maddelerimiz arasında yer alması 'itibariyi©, memleketimiz için önemli bir döviz kaynağı ol
ma durumundadır. Öyle ki, bu üründen sağlanan döviz, genel ihracat girdilerimizin yaklaşık olarak % 
13 - 15 ini oluşturmaktadır. Bu bakımdan fındık, tarım ürünlerimiz arasında döviz girdisi sağlama yö
nünden, senesine göre, birinci veya ikinci sırada yer almaktadır. İç tüketimi çok mahdut ölçüde olan fın
dığın hemen hemen tamamı ihraç konusudur. 

Dünya'da fındık üreten ülke sadece Türkiye olmayıp; İtalya, İspanya ve A.B.D.'de de fındık yetiştiril
mektedir. Ülkemizin fındık üretimi istikrarlı bir durum göstermemektedir. Örneğin; yakın bir tarih ola
rak, son 7 yıllık donan içerisinde, 1975 yılında kabuklu olarak 346 bin ton, 1976 da 257 bin ton, 1977 de 307 
bin ton, 1978 de 285 bin ton, 1980 de 250 bin ton ve 1981 de 420 bin ton fındık üretilmiş olması bunu doğ
rulamaktadır. İtalya'da aynı dönem içerisinde fındık üretimi 86 - 100 bin ton arasında; İspanya'da 14 - 30 
bin ton arasında ve A.B.D.'de 7 - 1 3 bin ton arasında seyretmiş bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, bu ülkeler
de fındık üretimi oldukça istikrarlı bir görünüm arz etmektedir. Türkiye dahil toolam Dünya fındık üreti
mi, 1975 yılında kabuklu olarak 216 bin tondan 1981 yılında 541 bin tona ulaşmış bülunmalktadır. Dünya 
fındık üretimi içerisinde ülkemizin payı, ortalama olarak % 70 - 80 arasında değişmektedir. 

Oysa, büyük bir çoğunlukla çikolata sanayiine yönelik olan Dünya fındık tüketimi, Dünya fındık üreti
mi karşısında, üretimle aynı ölçülerde gelişmektedir. Bunda, çikolata imalinde kul lan ılm akta olan badem 
ille kakaonun fiyatlarının, fındık karşısında gösterdiği seyrin de rolü büyük bulunmaktadır. Herhangi bir 
devrede, badem veya kakaonun fiyatları fındığa nazaran daha müsait ise, o takdirde, bu maddelerin çiko
lata içindeki oranları, tüketiciye satış fiyatını değiştirmemek için ayarlanabilmekte ve böylece fındıktan ko
laylıkla sarfınazar edilebilmektedir. 1967 - 1981 yıllarını kapsayan son 15 yılda, Dünya fındık tüketimi, ka
buklu olarak 1967 yılında 180 bin ton ve 1975 yılında 216 bin tondan, 1981 yılında 334 bin tona ancak çı
kabilmiş bulunmaktadır. 

Bu husus, toplam Dünya fındık tüketiminin, toplam Dünya fındık üretiminin ne kadar altında oldu
ğunu açıkça belirtmektedir. 

Ülkemizin fındık ihracatına gelince : Yine yakın bir tarih olarak, 1975 - 1981 yıllarını kapsayan son 
7 yıllık bir dönem esas alınırsa örneğin 1975'te kabuklu olarak 346 bin ton fındık üretmemize karşılık mezkûr 
yılda sadece 180 bin ton, 1980 yılında 250 bin tonluk üretime karşılık 210 bin ton, 198'1'de 420 bin ton üre
time karşılık ancak 200 bin ton fındık ihraç eylediğimiz görülmektedir. Bu durum, bir sene ürününün mütea
kip rekolte dönemine kadar ihraç edilmediğini ve dolayısıyla bir yıldan diğer yıla genellikle stok devredil-
mıekte olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek oranda nem çekici (higroskopik) bir madde olması nedeniyle 
ertesi seneye veya senelere devreden ve büyük miktarlara varan stok fındıklar çok çabuk kalite kaybına uğ
ramaktadır. Kalite kaybı dolayısıyla ihraç kabiliyetini kaybeden bu fındıkların çoğu zaman yağlığa verilmesi 
zarureti hâsıl olmakta ve bu hal, tabiatiyle değer kaybına müncer olmaktadır. Müdahale alımları yolu ile 
korunan fındığın değer kayıpları lise, hem Hazine, hem de döviz girdisi yönünden aleyhte sonuçlar vermek
tedir. Resmî kayıtlara göre 1970 - 1975 yılları arasında kabuklu hesabiyle 76,5 bin ton ve 1978 - 1980 yılları 
arasında 63,7 bin ton fındığın yağlığa verildiği anlaşılmaktadır. 'Stok fındıkların bir kısmı da, gelecek sene
lerde düşük fiyatlarla ihraç olanağı bulmaktadır. Toplam Dünya fındık tüketimi, toplam Dünya Fındık üre
timinin çok altında iken, bu gerçeğe paralel olarak ülkemizin fındık üretimi de ihracatından daha fazla 
iken ve bu nedenle de bir kısım fındığın yağlığa verilmesi veya düşük fiyatlarla ihraç edilmesi zarureti or
taya çıkarken; ülkemizde fındık üretim alanları, I. Standart Bölge dışında kalan II. Standart Bölge içinde, se
neden seneye, hızlı bir gelişme göstermektedir, örneğin; fındık dikim alanları 1961 yılında 211 bin, 1965 
yılında 273 bin hektar iken, 1975 yılında 368 bin hektara ve 1980 yılında da 407 bin hektara yükselmiş bu
lunmaktadır. Bu durumda, son 20 yılda fındık dikim alanlarının '% 100'e yakın bir artış kaydettiği görül-
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muktedir. Buna karşılık, dekar başına ortalama verimlilik ise aırtmamakta ve 74 - 80 Kg. arasında seyret
mektedir. Oysa ihracat yönünden bize rakip ülke durumunda olan İtalya'da ise, dekar başına verimlilik 
148 - 155 Kg. arasında değişmektedir. 

Fındık dikim alanlarının II. Standart Bölge içerisinde genişlemesinde daha ziyade, toprak verimi yük
sek olan ve senede iki hatta üç ürün alınabilen, düz ya da az meyilli taban araziler seçilmektedir. Bu ise, 
ülkemizin bir kısım arazisinin, rasyonel arazi' kullanımı yönünden israf edilmesi anlamını taşımaktadır. Diğer 
taraftan, fındık tarımı, böylece, derin topraklı, verimli, erozyondan korunabiılen düz veya çok az meyilli top
raklara kaydırılmış olmaktadır. Oysa, fındığın yetiştirilmesine elverişli topraklar ise; ekolojik şartlar itibariyle, 
derin olmayan yüzeysel topraklı, orta veya çok meyilli' arazilerdir. Bunun yanında, fındığın kendine özgü ik
lim ve toprak şartları dışında kalan yerlerde ve arazilerde dikim alanının genişlemesi, bu ürünün kalitesini 
de olumsuz yönden büyük ölçüde etkilemektedir. Kalitenin düşmesi ise, Türk fındığının dış pazarlarda bu
güne kadar kazanmış olduğu haklı şöhreti gölgelenmekte ve diğer ülkelerin fındıklarına nispetle kalite far
kından doğam ve lehimize olan ihraç fiyatlarının gerilemesi sebeplerinden birini de oluşturmaktadır. Spe
külatif bir madde olma niteliğine sahip bulunan fındığın kalitesinin düşmesi onun dış pazar alıcıları tara
fından böylece kolaylıkla istismar edilmesine yol açmakta ve dolayısıyla üretici bundan zarar görmekte
dir. Ayrıca, fındığın birim ihraç fiyatının üretime oranla düşmesi, fındık ihracatı dolayısıyla, ödemeler den
gesi yönünden, dış ticaret hadlerim'izin aleyhte gelişmesini de İntaç etmektedir. 

Bu durumda, yukarıda arz edilen nedenlerle, ülkemizin ekonomik yararlan açısından, yeni fındık dikim 
alanlarının Standart Bölge dışında «taban arazi» diye adlandırılan düz, kalın topraklar ve verimli arazilerde 
açılması yasaklanarak, dikim alanlarının sınırlandırılması zorunluluk arz etmektedir. Bu kanun teklifi ile gü
dülen gaye, bu zamana kadar yetiştirilmiş bulunan fındık bahçelerinin sökülmesi değil; fındığın belirli va
sıfları haiz topraklar ve iklim şartları dışına yayılmasının önlenmesidir. Böylece, bir yandan fındık tarımı
nın, bu ürünün yetişme ortamı yönünden rasyonel esaslara bağlanması ve ekolojisinin muhafaza edilme
si sağlanmış olacak; diğer yandan yozlaşmanın önüne geçilerek, kalitesinin korunması ve dolayısıyla kaliteli 
ürün ihracı sayesinde, bu kanaldan elde edilen döviz girdilerinin artırılması mümkün olabilecektir. Ayrıca 
I. Standart Bölge içersinde kaliteli fındık üretilen ekonomik ömrünü tamamlamış 70 - 80 - 100 yaşlarındaki 
verimsiz ve eski fındık bahçelerinin de, sahipleri tarafından yenilenmesi teşvik edilmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanun teklifinin genel gerekçesinde belirtilen nedenlerle, fındık dikimi alanlarının sınır
landırılması öngörülmüş ve dünya fındık tüketiminin göstereceği gelişme ve ülkemizin ekonomik yararı 
açısından yeni fındık dikim alanlarının açılmasına gerek olup olmadığının Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığınca üç yılda bir müştereken kararlaştırılması gerekli bulunmuştur. Ayrıca, bu kararın ışığı 
altında yenü fındık bahçelerinin kurulması, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlanmıştır. 

. Madde 2. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tesis edilmiş olan fındık bahçelerinin belirlenmesi ba
kımından bu bahçelerin sahiplerince Valiliklere beyanda bulunma zorunluluğu getirilmiş ve Tarım ve Or
man Bakanlığı tarafından bu beyannameler üzerine gerekli incelemelerin ve kontrolların yapılarak; bah
çelerin yerleri ile yüzölçümlerinin tespit olunmasından sonra, fındık bahçesi sahiplerine fındık üretimi yapa
bilmeleri için izin belgesi verilmesi esası getirilmiştir. Beyanname verilmemesi müeyyideye bağlanmış ol
makla beraber; kanunun yürürlüğe girmesinden önce tesis edilmiş ve fakat beyannamesi verilmemiş bulu
nan fındık bahçeleri için de, sahiplerine böyle bir belge verilmesi kanunla amaçlanan gayeye uygun düşünül-
müştür-

Madde 3. — Kanun teklifinde, yeniden fındık bahçesi kurulması izne bağlanmış olduğundan, kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra, gerekli izin alınmadan kurulan fındık bahçelerinin, müeyyide olarak, sö
külmesi esası getirilmiştir. Kanunun amacına ulaşmasını teminen sahiplerince sökülmeyen 'izinsiz fındık 
bahçelerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca söktürülerek, yapılan masrafların Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgililerden tahsil edilmesi zorunlu görülmüştür. 
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Madde 4. — Kanunun uygulamana esaslarını belirlemek üzere; fındık üretiminin yapılacağı bölgeler ve 
arazilerin yerleri ile niteliklerinin, yeniden fındık bahçesi kurulmasına ilişkin iznin şekil ve şartlarının, fın
dık bahçesi sahiplerince verilecek beyannamelerin ihtiva edeceği bilgiler 'ile beyannamelerin verilme şekil ve 
zamanının, beyannameler üzerine yapılacak inceleme ve kontrolların niteliğinin ve bu inceleme ve kontrol-
Iarın ne suretle yapılacağının, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulacak 
bir yönetmelikle tespit edilmesi öngörülmüştür. Yönetmelikle belirlenen ilke 'niteliğindeki esasların ve uyul
ması zorunlu hususların kolaylıkla değiştirilmesini önlemek baikımından, bu yönetmeliğin Türkiye Ziraat 
Odaları BMiği'nin de görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından müşte
reken hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylarndıktan sonra yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

Madde 5. — İzinsiz fındık bahçesi kurulması, kanun teklifinin 6 ncı maddesinde cezaî müeyyideye bağ
lanmış almakla beraber, bu şekilde fındık bahçesi tesis edenlerle tesis etmek isteyenlerin, ayrıca, T.C. Ziraat 
Bankası, tarım Satış kooperatifleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerince sağlanacak kredi imkânlarından yarar-
landiirılmaması esası getirilmiştir. 

Madde 6 ve 7. — Kanunun 1 inci ve 2 nci (maddelerinde zikredilen hususlara ve zorunluluklara uyul
maması halinde uygulanacak cezaî müeyyideler belirlenmiştir. 

Madde 8 ve 9. — Yürürlük hükümleri gösterilmiştir-

ihtisas Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 23 Mayıs 1983 
Esas No. : 2/115 
Karar No. : 126 

MILLI GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Sayın Bahtiyar UZUNOĞLU ve 41 arkadaşı tarafından verilen ve Danışma Mec
lisi Genel Kurulunun 20 Nisan 1983 tarihli, 86 ncı Birleşiminde adı ve bazı maddeleri değiştirilerek kabul 
edilen «Fındık Dikim Alanlarının Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenip gö
rüşülmüştür. 

Kanun Teklifi; ihracata yönelik tarım ürünleri arasında önemli bir yeri olan ve fakat sınırlı iç tüketim ve 
ihracat imkânı bulunan fındık üretiminde istikrar sağlamayı, talepteki gelişmelere göre üretim artışına gidil
mesini, bunu sağlarken de kalite özelliklerinin muhafaza edilmesini, fındık üretiminin genel tarım politikasına 
uygun olarak ülke ekonomisi bakımından daha yararlı tarım ürünlerinin üretilebileceği düz veya az meyilli, 
erozyondan korunmalı taban arazilere yayılmasını önlemeyi, bunun yanında toprak ve iklim özellikleri ba
kımından fındık üretimine en uygun alanları belirlemeyi ve bütün bunlara paralel olarak üretimin belirlenen 
bu alanlar dahilinde yapılmasını teşvik edici, uygun olmayan alanlarda fındık üretiminden caydırıoı tedbirler 
getirilmesini, öngörmektedir. 

Bu maksatla hazırlanmış bulunan Kanun Teklifi, Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şek
liyle genel olarak benimsenmekle birlikte, bazı maddelerinin maksada uygun olarak yeniden düzenlenmesi uy
gun mütalaa edilmiş ve nedenleriyle birlikte tensiplerine sunulmuştur. 

1. Kanun Teklifinin tümü içinde, fındığın değerlendirilmesine, iç - dış pazarlama işlerinin planlanmasına 
ilişkin hükümler bulunmaması ve fındık dikim alanlarının belirlenmesinde esas alınacak faktörlere doğrudan 
ilgili maddede yer verilmesinin uygun olacağı düşünülmüş, bu hususlar çıkarılarak 1 inci madde düzenlenmiş 
ve tensiplerine sunulmuştur. 
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2. Fındık üretimi yapılacak alanların sınırlandırılmasını ve yeni alanların belirlenmesini düzenleyen 2 nci 

maddede; atanların belirlenmesıini tespitte dikkate alınacak anâfaktörierıim Kanunda belirtlmesıi, fındılk üreti
mime uygun alanların I ve II nüi standart bölgeler dışında da bulunması nedenliyle bölge islimlerinim çıfcarrl-
ması, üretıim alanlarının genlştetıilmesıi kararanda talep artışınım esas alınması ve gen'işletilecek alanların tes
pitinde toprak etütlerimin dikkate alınmasını sağlamak bakımımdan Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
da görevlendirilmesıi uygun olacağı düşünülmüş ve madde bu yönde düzenlenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

3. Mevcut fındık bahçeleri için beyanname verilmesini, bunların kontrolü ve tespit işlemlerini belirle
yen 3 üncü madde; beyannamelerin bahçe sahiplerinden başka işletici gibi ilgili kişilerce de vertiiebileceği, 
beyan edilmeyen fındık bahçeleri için de üretici belgesi verilmıesii hükme bağlanırken, sonradan teslis edilen 
bahçeleri kapsamayacağının 'betetitaesii, uygun mütalaa edilmiş ve bu yönde düzenlenerek tensiplerine su
nulmuştur. 

4. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra izin alınmadan tesis edilen yeni fındık bahçelerinin söktürül
mesini düzenleyen 4 üncü maddeye; izin akmmadan fındık tanımınım yapılamıayacağınım 'beUürlenmesli ve sö
külmesi gereken bahçelerlin sahiplerinden, söktürme müeyyidesinden başka parla cezası hükmü de mevcut oldu
ğundan, , sadece söküm masraflarımın tahsillinin yeterli olacağı düşünülerek madde buna göre yeniden düzen-
lenmıiş ve tensiplerine arz edilmiştin*. 

5. Fındık üreticilerine teknik yardım ve tarım kredisi verilmesini düzenleyen 5 inci madde ile ayırım yap
maksızın fındık bahçesi sökülen her üreticiye teknik yardım ve kredi öngörmenin, Kanunun amacına uy
gun olmadığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, madde; uygun olmayan alanlarda fındık üretimi yapan üre
ticileri hiçbir zorlama yapmadan ve gönüllü olarak fındık üretiminden vazgeçirmeye, uygun alanlarda ise be
lirlenen bazı şartlarla verimli üretim yapmayan teşvik edici şekilde düzenlenerek, tensiplerine sunulmuştur. 

6. Kanunun uygulanmasıyla ilgili hazırlanacak yönetmelikte bulunacak hususları belirleyen 6 ncı madde; 
yönetmeliğin hazırlama sorumlulukları ve ihtiva edecek hususlar daha açık ve anlaşılır şekilde düzenlenerek, 
tensiplerine arz edilmiştir. 

7. Ceza hükümlerini ihtiva eden 7 nci ve 8 inci maddelerin bir madde halinde düzenlenmesi, izinsiz 
olarak mevcut fındık bahçesini yenileyenlere de para cezası verilmesi ve caydırıcı olması bakımından para 
cezalarının artırılması uygun mütalaa edilerek tensiplerine sunulmuştur. 

8. Kanun Teklifinin 8 ve 9 uncu maddeleri yürürlük ve yürütme maddeleri olarak düzenlenmiştir^ 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 
thti. Kom. D. Bşk. 

Üye 
Hayati ÜLEZ 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Ziraat îşl. Gri. Md. 

Üye 
Yasar EMRE 

Kur Bnb. 
Proje Sb. 

Üye 
Osman CANPOLAT 

Köy tşleri ve Koop. Bak. 
Toprak - Su Gn. Md. D. Bşk, 

Üye 
Mevlüt AT ALAY 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Y. Fen Kurulu Bşk. 

Üye 
A. Salih ÇETİNSOY 

Ticaret Bakanlığı 
İhracat Gn. Md. Müşaviri 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; fındığın üretim, değerlendirme, iç - dış pazarlama işlerinin planlan

masını, kalite özelliklerine ve arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre dikim alanlarının en uygun biçimde 
belirlenmesini düzenlemektir. 

Fındık bahçelerinin tesisi ve izin 

MADDE 2. — Fındık dikim .alanları, bu Kanun hükümlerine uygun olarak, yönetmelikte belirtilecek 
birinci ve ikinci standart bölgeler olarak sınırlandırılır. Bu alan dışında ticarî amaçla yeniden fındık bah
çesi kurulamaz. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her üç 
yılda, bir, fındık tarımı yapılan sahaları tespit eder. Üretimi öngörülen çeşitlerle üretim alanının artırılma
sına gerek olup olmadığını müştereken kararlaştırır. Buna göre, yeniden fındık bahçesi kurulması Tarım 
ve Orman Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Beyan ve kontrol 

MADDE 3. — Mevcut fındık bahçelerinin sahipleri altıncı maddedeki yönetmeliğin yürürlüğe girmesin
den itibaren altı ay içinde beyanname vererek bahçelerini bildirmekle yükümlüdürler. 

Bu beyannameler üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığınca beyanname verme süresinin sona ermesinden 
itibaren en geç iki yıl içinde gerekli incelemeler ve kontroller yapılarak fındık bahçelerinin yerleri ile yüz
ölçümleri tespit olunur ve sahiplerine izin belgesi verilir. Bu hüküm, beyannamesi verilmemiş fındık bahçe
leri hakkında da aynen uygulanır. 

İzinsiz kurulan bahçeler 

MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra izin alınmadan kurulan fındık bahçeleri sökü
lür.; Sahipleri tarafından yönetmelikte belirtilen süre içinde sökülmeyen fındık bahçeleri Tarım ve Orman 
Bakanlığınca söktürülür ve yapılan masraflar yüzde on fazlası ile Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak
kındaki Kanun hükümlerine göre kendilerinden tahsil olunur., 

Teşvik tedbirleri 

MADDE 5. — Fmdı'k bahçesi sökülen üretici ile arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre fındık yerine 
daha ekonomik tarım yapması öngörülen üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığınca her türlü teknik yardım sağlanır ve bunlara, öncelikle tarım kredisi tahsis edilir. 
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(M. G. K.) 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; fındık üretiminin en uygun alanlarda yapılmasını ve üretimin talepte

ki gelişmelere göre yönlendirilmesini düzenlemektir. 

Fındık üretimi yapılacak alanlar 

MADDE 2. — Fındık üretimi yapılacak alanlar; kalite özellikleri ile arazi kullanma kabiliyet sınıfları dik
kate alınarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirtilecek 
alanlarla sınırlandırılır. Bu alanların tespitinde, ülke ekonomisi bakımından daha yararlı başka tarım ürün
lerinin üretilemeyeceği hususu da göz önünde bulundurulur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her beş yılda bir veya Ticaret Bakanlığınca lüzum görül
düğünde, talepteki gelişmelere göre tahmin edilen üreim hedeflerine ulaşabilmek için fındık üretimine izin 
verilecek yeni alanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca müştereken 
kalite özellikleri ve arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre tespit ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan olunur. 

Mevcut fındık bahçelerinin beyan ve kontrolü 

MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan fındık bahçelerinin sahipleri veya işleti
cileri; 6 ncı maddede belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, bu yönetmelikte 
belirtilecek esaslara göre beyanname vererek bahçelerini bildirmekle yükümlüdürler. 

Bu beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Bakanlığınca, beyanname verme süresinin sona ermesinden 
itibaren en geç iki yıl içinde gerekli incelemeler ve kontrollar yapılarak fındık bahçelerinin yerleri ve yüzöl
çümleri tespit edilir ve sahiplerine Fındık Üretici Belgesi verilir. Bu hüküm, Tarım ve Orman Bakanlığınca 
yapılan inceleme ve kontrollar sırasında beyan edilmediği, ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mev
cut olduğu tespit edilen fındık bahçeleri hakkında da ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynen uygulanır. 

Yasaklamalar 

MADDE 4. — 'Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra izin alınmadan yeni fındık bahçesi kurula
maz, belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçeleri yenilenemez. " ^ 

İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla sahip
lerince, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde sökülür. Sahipleri tarafından süresi içinde sökülme
yen fındık bahçeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca söktürülür ve yapılan masraflar 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre kendilerinden tahsil olunur. 

Teşvik tedbirleri 

MADDE 5. — Arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre, fındık yerine ülke ekonomisi bakımından da
ha yararlı başka bir tarım ürünü yetiştirmesi Tarım ve Orman 'Bakanlığınca önerilen veya bu talebi Bakan
lıkça uygun bulunan fındık bahçesi sahiplerine; 

a) Fındık bahçesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmak ve Bakanlar Kurulunca belirlenen 
alanlar dışında bulunmak, 

b) Kanunun 3 üncü maddesine uygun olarak beyanname vermiş olmak, 
Kaydıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca kredi ve teknik yardım 

sağlanır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 581) 
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(Danışma Meclislinin Kabul Ettiği Metin) 

Yönetmelik 

MADDE 6. — Fındık üretiminin yapılacağı bölgeler ve arazilerin yerleri, nitelikleri, ekonomik yönden 
üretimi öngörülen ve kalite değeri yüksek fındık çeşitlerinin üretiminin geliştirilmesi, yeniden fındık bahçesi 
kurulmasına ilişkin iznin şekil ve şartları, fındık bahçelerinin tesis esasları, fındık bahçesi sahiplerince verilecek 
beyannamenin ihtiva edeceği bilgiler ve verilme şekli ve zamanı, beyanname üzerine yapılacak inceleme ve 
kontrollarm niteliği ve usulü, izinsiz kurulan fındık bahçelerinin sökülme süresi ile bu Kanunun uygulan
masına ilişkin diğer hususlar, Türkiye Zirâat Odaları Birliğinin de görüşü alınmak suretiyle kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde Tarım ve Orman ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken hazırla
narak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir, 

Yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Ceza hükümleri 

MADDE 7. — ikinci madde uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan yeniden fındık 
bahçesi kuranlar on bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 8. —•- Üçüncü madde gereğince beyanda bulunmayanlar veya yanlış beyanda bulunanlar hak
kında beş bin liradan on beş bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yaylımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 581) 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yönetmelik 

MADDE 6. — Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı ve Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak yönetmelik Bakanlar Kurulunca bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altı ay içinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

Bu yönetmelikte; 
a) Yeni fındık dikim alanlarının tespit ve ilânı ile yeni fındık bahçesi tesisine veya yenilenmesine izin 

verilme usul ve esasları, 
b) Mevcut fındık bahçelerine ait beyanname verme şekil ve şartları, beyannamelerin ihtiva edeceği bilgiler, 

beyanname üzerine yapılacak inceleme ve kontrol usul, esas ve sorumlulukları, 
c) Fındık Üretici Belgesi verilmesine ve iptaline ilişkin hususlar, 
d) Teşvik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 
İle Kanunun uygulamasına ilişkin diğer hususlar belirtilir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 7. — Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan yeniden fmdık bahçesi kuranlar ile belirlenen 
alanlar dışında mevcut fındık bahçesini yenileyenler onbin liradan âz olmamak üzere ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

3 üncü madde gereğince beyanda bulunmayanlar veya yanlış beyanda bulunanlar beyan edilmeyen veya 
yanlış beyan edilen fmdık bahçesinin her bir dekan için onbin lira hesabıyla, ağır para cezası ile cezalan

dırılır. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9i — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 581) 
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GENEL GEREKÇE 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü maddesinde «Devletin ülkesi ve milleti ile bö
lünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulur. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Başkan iki asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı 
yardımcısı bulunur. 

Başkan, bir asıl ve bir yedek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ara
sından; bir asıl bir yedek üye, birinci sınıf askerî hâkimler arasından; savcı yardımcıları ise Cumhuriyet 
savcıları ve askerî hâkimler arasından özel kanunlarında gösterilen usule göre atanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan, üye ve yedek üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları dört yıl için 
atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtay'dır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hüküm
ler, kanunda gösterilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargı çevresine giren bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, bu 
bölgelerle sınırlı olmak üzere kanunla belirlenen esaslara göre Devlet Güvenlik Mahkemesi, Sıkıyönetim 
Askerî Mahkemesine dönüştürülebilir.» 

Hükmü yer almaktadır. 
Maddenin gerekçesinde, «Devlet Güvenlik Mahkemelerine hasredilen bu madde 1961 Anayasasının 136 

ncı maddesinden alınmıştır. 
Duruşma yapıp hüküm veren hâkim sayısı üçe indirilmek suretiyle de diğer mahkemelerle ahenkli bir 

hale getirilmiştir. Hâkim ve savcıların atanmaları, hükümlerinin temyiz merciinde olduğu gibi farklar kal
dırılmış ve böylece tabiî hâkim ilkesine uygun olmadığı yolundaki iddialara yer verilmemesine dikkat edil
miştir.» 

1961 Anayasasının 136 ncı maddesinde, mahkemelerin kuruluşuna ilişkin hükümler mevcuttur. Bu mad
de 1699 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve maddeye 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralar eklenmiştir. Daha sonra ise 
Anayasa gereği Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 1773 sayılı 
Kanun yürürlüğe girmiş, ancak Anayasa Mahkemesinin 11.10.1975 tarihli ve 15380 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan kararı ile iptal edilmiştir. 

Genel mahkemeler arasında yeri, bir Anayasal müessese olarak tayin ve tespit edilen Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluş nedenleri 1699 sayılı Kanunun gerekçesinde açıklanmıştır. Burada; 

«Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de son yıllarda yeni suç ve suçluluk kavramları ortaya 
çıkmış dolayısıyla suçluların ve suçların kovuşturulması için yeni usuller aranması ve bulunması zorunlu 
hale gelmiştir, özellikle (Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendi
ren) suçların kovuşturulmasında ve yargılanmasında, gerek ceza müessiriyetini artırmak için süratli yargılamayı 
sağlamak ve gerekse özellik arz eden bu suçların, ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesini mümkün kılmak 
için «Devlet Güvenlik Mahkemeleri» kurulması faydalı görülmüştür. 

1961 Anayasasında yer alan hüküm ile 2709 sayılı Anayasada mevcut 143 üncü madde mukayese edil
diğinde bir takım farklılıklar bulunduğu görülecektir. Şöyle ki : 

1. Her Devlet Güvenlik Mahkemesi bir Başkan, dört üye ile iki yedek üyeden kurulurken, bu mahke
meler bugün bir Başkan, iki asıl, iki yedek üyeden kurulmaktadır. Başkan ve bir asıl bir yedek üye bi
rinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve savcıları arasından; bir asıl bir yedek üye ise birinci sınıf askerî 
hâkimler arasından atanacaktır. 
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2. Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde kurulacak Cumhuriyet savcılığı teşkilâtında bir farklılık bu
lunmamaktadır. Cumhuriyet savcısı birinci sınıfa ayrıl niş adlî yargı Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet savcı 
yardımcıları ise adlî yargı savcıları ile askerî hâkimler arasından yetkili organlarca atanacaklardır. 

3. 1961 Anayasasında yer alan hükme göre Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği yedek 
üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcılığı atanmalarında Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir misli aday 
gösterilerek; Bakan, asıl ve yedek hâkim üyeler Yüksek Hâkimler Kurulunca; savcı ve yardımcıları Yük
sek Savcılar Kurulunca; askerî hâkimlerden atanacak üye, yedek üye ve savcı yardımcıları ise özel kanun
larda gösterilen usule göre atanırken; 

143 üncü maddeye göre Bakanlar Kurulu aday göstermesi söz konusu olmadan hâkim ve savcıların 
atanmaları doğrudan doğruya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, askerî hâkimlerden atanacak üye, 
yedek üye ve savcı yardımcıları ise özel kanunlarda gösterilen usule göre, atanacaklardır. Bu suretle iptal 
edilen 1773 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kaıununda büyük tenkit mevzuu olan ve tabiî hâkim 
ilkesine aykırı düştüğü ileri sürülen bir husus, yeni düzenlenen 143 üncü madde ile giderilmiş ve mahke
melerde görev alacak hâkim ve savcıların atanması genel hükümlere tabi kılınmıştır. 

4. 1961 Anayasası ve buna uygun çıkarılan 1773 sayılı Kanunda Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan, 
üye, savcı ve savcı yardımcıları üç yıl için atanacakları, bu süre içinde aslî görevleri ile ilişkileri kesilerek 
görev yapacakları ve sürenin bitiminde yeniden atanmalarının mümkün olduğu belirtilmişken, yeni Anaya
sada ve buna uygun olarak düzenlenen tasarıda bu müddet dört yıla çıkarılmıştır. 

5. 1773 sayılı Kanunda Devlet Güvenlik Mahkemelerinden verilen kararların temyiz mercii, Yargıtay-
da yalnız bu mahkemelerin kararlarını incelemek üzere kurulan özel bir daireye verilmişken, hazırlanan 
yeni tasarıda ihtisaslaşma esas alınmış ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinden verilen kararların temyiz mer
cii Yargıtay olarak bırakılmasına rağmen, davaların mahiyetine göre farklı dairelerde inceleme yoluna 
gidilmiştir. 

Anayasanın 143 üncü maddesine göre düzenlenen tasarı dört bölümden ibarettir. Birinci bölümde Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve yetkileri, ikinci bölümde görevleri, üçüncü bölümde yargılama usul
leri, dördüncü bölümde ise çeşitli hükümler yer almaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasamızın 143 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda düzenlenen tasarının 1 
inci maddesiyle; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendi
ren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, sıkıyönetim ve savaş hallerine ilişkin olmak üzere askerî mahkemelerin gö
rev ve yargılama usullerine ilişkin hükümleri saklı tutulmaktadır. 

Madde 2. — 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen ve 11 Temmuz 1973 tarih ve 14591 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve daha sonra da Anayasa Mahkemesince iptal edilen 1773 sayılı 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hangi illerde, ne miktar kurulacağına ve bu mahkemelerin, ilk kuruluştan 
yargı çevrelerinin tayinine, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca karar verileceği» hükmü 
mevcutken; 

Bu defa Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulacağı yerler ve bu (mahkemelerin yargı çevreleri kanunla 
belli edilmiştir. 
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Bu düzenleme ile Anayasanın 142 nci maddesinde yer alan; «Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, 

işleyişi ve yargılama usulleri kanunda düzenlenir.» hükmüne tamamen uyulduğu gibi, tabiî hakim ilkesi ön-
planda tutulmuş, Anayasa Mahkemesinin, mahkemelerin kuruluşu ve görevlerine ilişkin kararlarında ileri 
sürülen esaslar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Ayrıca, ülke savunması ve iç güvenliğin sağlanması ile ileride anılan mahkemelerin Sıkıyönetim Mahke
mesine dönüşebileceği nazara alınarak bu mahkemelerin yargı çevreleri ve bunlara bağlı iller Genelkurmay 
Başkanlığının 18 Kasım 1982 gün ye 3084 - 82 sayılı yazısında açıklanan hususlara uyum sağlayacak şekilde 
düzenlenmiştir. 

Genel yargıda olduğu gibi gelen iş durumunun değerlendirilmesi ile aynı yerde birden fazla Devlet Gü
venlik Mahkemesi kurulmasına imkân veren düzenleme getirilmiş ve olağanüstü bir halin gerekli kılması du
rumunda bir mahkemenin yargı çevresinde bulunan il ve ilçeler Adalet Bakanının önerisi üzerine Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka bir yerdeki Devlet Güvenlik Mahkemesine bağlanması sağ
lanmıştır. Kurulun böyle bir karar alması halinde bu nitelikteki kararlar Resmî Gazete'de yayımlanacaktır. 
Ancak, ilandan önce açılmış davalar hakkında bu ne efenle yetkisizlik kararı verilmeyecektir. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bir Başkan ile iki üyeden oluşaca
ğını belirlemektedir. Ayrıca her mahkemede iki yedek üye bulunacaktır. Düzenleme Anayasanın 143 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. 1773 sayılı Kanunda bir başkan, dört üyeden oluşurken, ağır ce
za mahkemeleri gibi, bir başkan, iki üyeye dönüştürülmüştür. 

Madde 4. — Her Devlet Güvenlik Mahkemesi nezlinde bir Cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar Cumhu
riyet savcı yardımcısı bulunacaktır. Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya il 
merkezlerinde, kurulan Devlet Güvenlik Mahkemeleri birden fazla olsa dahi, bir Cumhuriyet savcılığı teşki
latıyla yetinilebilecektir. Cumhuriyet savcı yardımcılarının miktar ve nispeti yani kaçının adlî yargıdan, ka
çının askerî hâkimler arasında seçilmesi gerekeceğini, Adalet Bakanlığı tespit edecektir. 

Madde 5. — Anayasa'nın 143 üncü maddesinde; Devlet Güvenlik Mahkemesinin Başkanı ve bir asıl bir 
yedek üyesi ile Cumhuriyet savcısı, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasın
dan; bir asıl bir yedek üyesi birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler arasından; Cumhuriyet savcı yardımcıları 
ise adlî yargı Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler arasından atanacağı, hükme bağlanmıştır. Düzenleme 
buna uygun olarak kaleme alınmıştır. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi bu düzenleme 1961 Anayasasının getirdiği düzenlemeden farklılık arz et
mektedir. Zira orada Bakanlar Kurulunun aday belirlediği görülmektedir. Büyük tenkit mevzu olan ve ta
biî hâkim ilkesine ters düşen bu uygulamadan vaz geçilmiştir. 

Madde 6. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununa göre adlî yargı hâkim ve savcı
larının; mesleğe kabul etme atama ve nakletme, ge;ici yetki verme her türlü yükselme ve birinci sımfa 
ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası ver
me, görevden uzaklaştırma, işlemlerini yapma görevi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiştir. 

Bu esası benimseyen Anayasamızın mevcut hükmüne uyularak, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin baş
kanları, adlî yargıya mensup asıl ve yedek üyeleri, Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları doğru
dan Hâkimler ve Savcılar Kurulunca atanacaklardır. Askerî hâkimlerden üye, yedek üye Cumhuriyet savcı yar
dımcılıklarına atanacaklar ise Özel kanunlarında gösterilen usule göre yerine getirilecektir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapacak meslek mensuplarının görev süresi 1961 Anayasa'sında 
üç yıl olarak belirlenirken, bu süre dört yıla çıkarılmıştır. Her iki Anayasa'da da süresi bitenlerin yeniden ata
nabilecekleri hükme bağlanmış ve bu hüküm tasarıya aynen alınmıştır. Mahkemelerin aksamadan çalışma
larını sağlamak amacıyla yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar, süresi dolanların görevleri devam ede
cektir. Her iki Anayasa'da ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemesine atanan meslek mensuplarının başka bir 
görev yapamayacakları vurgulanmıştır. Ancak bu mahkemelere atananların yüksek mahkemelere seçilme hali 
ayrık tutularak, mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir. Başarılı, yüksek mahkemelere seçilme hakkına haiz ad
lî yargı ve askerî yargı mensupları, organlarınca yüksek mahkemelere üye seçilebileceklerdir. 
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Madde 7. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri esas olarak iki sivil bir askerî hâkimden oluşmaktadır. Başkan 
ile bir asıl üye adlî yargıdan, bir asıl üye ise askerî yargıdan atanmaktadır. Buna rağmen başkanın kanunî 
sebeplerle görevi başında bulunmaması hallerinde, başkanlık görevi, asıl üyelerden meslekte kıdemlisi tarafın
dan yerine getirilecektir. 

îptal edilen 1773 sayılı Kanundan başkanın kanunî sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde, baş
kanlık görevi, adlî yargıdan seçilen asıl üyelerden kıdemlisi tarafından yerine getirilirken, bu yoldan vaz
geçilmiş ve 1402 sayılı Sikıyönetüm Kanununda getirilen esasa uygun olarak, asker, sivil ayrımı yapılmaksı
zın meslekte kıdemli olan asıl üyenin başkanlığa vekalet edeceği hükme bağlanmaktadır. Ancak mahkemenin 
esas oluşum şekli de gözönünde bulundurularak başkanlığa askerî hâkim üyenin vekâlet etmesi halinde, 
adlî yargıdan gelen yedek üyenin mahkeme kuruluna katılacaktır. 

Madde 8. — Hizmetin gereği olarak hâkim ve savcılar sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çev
resinde geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu yetki 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nununa göre bu Kurula aittir. 

Tasarının 8 inci maddeside buna göre düzenlenmiş ve bir Devlet Güvenlik Mahkemesinin, yedek üye
lerinin de katılması ile teşekkül edemediği hallerde, boş üyeliklerin geçici yetkiyle Kurul tarafından doldu
rulacağı belirtilmiştir. 

Aynı şekilde iş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet, savcısının 
istemi üzerine yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; başka yerdeki bir mahkeme nezdinde çalışan 
savcı yardımcılarına geçici yetki verebileceği gibi, olayların hızla gelişmesi ve boyutu nazara alınarak aynı 
zamanda adlî yargı Cumhuriyet savcı ve yardımcılarına da bulunduğu yer ve başka yerdeki Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde geçici olarak görevlendirebilecektir. 

Kendi yargı çevresi dışında geçici yetkiyle görevlendirilenler, o yerde gerekirse dört aydan fazla çalıştırıla
caklardır. İşlerin normale dönmesi veya Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet savcı ve yardım
cılarıyla üstesinden gelinmesi halinde adlî yargıdan gelen meslek mensupları ve diğerleri asıl görev yerlerine 
döneceklerdir. 

Madde 9. — Bu maddede Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar sayılmıştır. 2 709 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'smın (olağanüstü yönetim usulleri) ni belirleyen 119 - 122 nci Haddele
rinde bilhassa, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kal
dırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiy
le kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Ku
rulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 
tümünde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilân edebilir. Hükmü yer almaktadır. 

Görülüyorki, kanun koyucu bu düzenleme ile sık sık sıkıyönetim ilanını gerektirmeden, bu tür n (eselele-
ri başka tedbirlerle karşılamaya çalışmakta ve getirilecek düzeni belirlemiş bulunmaktadır. 

Anayasa'nm bu düzenlenmesine uygun olarak olağanüstü hâl ilânı sırasında da görev yapacak Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görevleri tespit edilirken, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesi ile 
sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkilerine giren suçların tamamına yakın kısmı Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin görev alanına alınmıştır. Bu şekilde 1773 sayılı Kanunun ötesinde ve daha detaylı bir düzenle
meye gidilerek metin oluşturulmuştur. 

Maddenin (A) bendinde yazılı suçların işlenmesi halinde görev ve yetki tamamen Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine aittir. Bu suretle Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlar kısaca Anayasanın 143 üncü mad
desinin, birinci fıkrasında sınırladığı, «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik dü
zen ve nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış 
güvenliğini ilgilendiren» suçlar bu mahkemelerin görevine alınmıştır. 
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1773 sayılı Kanunda (A) bendinde sadece Türk Ceza Kanununun 124 ile 141 inci maddelerinde; 146 He 
157 nci maddelerinde; 161 inci maddesinde 163 üncü maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında 168, 169, 
171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar sayılmış iken; bu kere tasarı ile bunlara ilâve olarak Türk Ceza 
Kanununun 384 üncü maddesinde yazılı, zor ve nüfus kullanarak veya tehditle veya hileyle kara, deniz, hava 
ulaşımına karşı işlenen suçlar, 450 inci maddenin ikinci bendinde yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinden veya onbirinci bentte yazılı Devlet memurlarından biri aleyhine görevleri esnasında veya sıfatları zail 
olsa bile bu görevleri yapmalarından dolayı işlenen adam öldürme fiilleri 499 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasında yeralan siyasî veya sosyal maksatlarla veya resmî makamları bir işi yapmaya veya yapmamaya 
incibar için suçun işlenmesi hali, 6136 sayılı Kanunun ve Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde ya
zılı teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçları madde bendine dahil edilmiştir. 

Bu anlayış içerisinde maddenin diğer bentleri buna göre ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 10. — B u maddede savaş ve sıkıyönetim hali dahil askerî mahkemeterin görevine ilişkin hüküm
leri saklı tutulduğu belirtilmekte, ancak 1773 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde de yeralan ve Askerî Ceza 
Kanununun bazı maddeleri Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev alanına alınmış bulunmaktadır. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 inci maddesinde askerî yargının görevleri 122 nci mad
dede de sıkıyönetim mahkemelerinin görevleri ve yargı çevresi tespit edilmiştir. 10 uncu madde bunun istis
nasını teşkil etmektedir. 

Madde 1,1. — Genel gerekçe bölümünde de belirtildiği gibi Devlet Güvenlik Mahkemelerinin sağlıklı 
ve hızlı görev yapmalarını sağlamak amacıyla 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunundan da istifade edilmek SJ-
retiyle özel usul hükümleri getirilmiştir. Bunlar maddelerinde açıklanacaktır. Özel hüküm bulunmayan haller
de de Devlet Güvenlik Mahkemeleri görevlerine giren suçların soruşturma ve kovuşturmasında Ceza Muha
kemeleri 'Usulü (Kanununun hükümlerini uygulayacaktır. Keza Tebligat Kanununa bir istisna getirilerek, ken
disine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılamaması hallerinde tebligat, basın veya 
her türlü yayım ve haberleşme araçlarıyla yapılabilecektir. 

Madde 12. — 143 üncü madde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bir Başkan ile iki üyeden oluşacağını 
hükme bağlamıştır. Yukaırıda da işaret edildiği gibi, bu düzenleme şekli ile 1961 Anayasasından 'farklı bir 
kuruluş getirilmiştir. Bir başkan ve iki üyeden oluşan Devlet Güvenlik Mahkemeleri aynı kuruluşa sahip ağır 
ceza mahkemesi derecesindedir. Bu mahkemeler yönünden en yakın mahkemenin tayinin de, diğer Devlet Gü
venlik Mahkemeleri nazara alınacaktır. Diğer taraftan bir yerde birden çok Devlet Güvenlik Mahkemesi bu
lunduğu takdirde en yakın mahkeme, sayı itibariyle takip eden mahkemedir. Numaraların takibinde, son nu
maradan sonra devri olarak tekrar en baştaki numaranın geleceği açıktır. 

Madde 13. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin verilen yetkisizlik ve görevsizlik kararlarına 
karşı, suçun ve bu mahkemenin yetki ve görevinde olduğu kanaatında bulunan Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet savcısı veya yardımcısına, acele itiraz yoluna başvurma yetkisini düzenlemektedir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin derecesi ve bu mahkemelerde görülen işlerin mahiyeti, göz önünde tutul 
duğu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki yetkisizlik uyuşmazlıkları ile diğer ilk derece adalet mah
kemeleri' ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki çıkabilecek görev uyuşmazlıklarını zaman kaybına 
mahal bırakmadan ve öncelikle çözümlenmesini teminen bu madde hükmü sevkedihniş ve belirtilen uyuşmaz
lıkların, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi tarafından kesin olarak halledileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 14. — Genel mahkeme niteliğindeki Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile adlî yargı ilk derece mahke
meleri arasında, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kendi aralarındaki yetki uyuşmazlıkları Yargıtay'ın ilgili 
ceza dairesi tarafından öncelikle ve kesin olarak çözümlenecektir. 

Buna karşılık Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile askerî ve idarî yargı mercileri arasından çıkan uyuşmaz
lık ise 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 'Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun hükümlerine göre Uyuş
mazlık Mahkemesinde incelenerek çözümlenecektir. 
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Madde 15. — Bu madde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153 üncü ve müteakip maddelerine pa
ralel olarak Cumhuriyet savcılarının suça el koymalarını ve bu halde yapılacak işlemleri etraflı bir şekilde tan
zim etmektedir. Ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığının yetkileri belirtilmekte ve soruş
turma sırasında hâkim tarafından verilmesi gerekli kararların Devlet Güvenlik Mahkemesinin yedek üyesin
den ya da yetkili sulh veya asliye ceza hâkiminden doğrudan doğruya istenebileceğini ve Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Yedek üyesi tarafından verilen bu kabul kararlara karşı vaki itirazların, Devlet Güvenlik Mah
kemesinde kesin olarak sonuçlandırılacağı düzenlenmektedir. 

Bundan sonra sırasıyla gelen maddelerde de soruturma usulüne ilişkin daha ayrıntılı düzenlemelere gi
dilmektedir. örneğin;k 16 ncı madde de adlî yargı Cumhuriyet «avcıları ile askerî savcıları suça el koymaları, 
17 nci maddede soruşturma ve kovuşturmada yetki, 18 inci madde de zabıtanın görev ve yetkileri hükme bağ
lanmaktadır. 

Madde 16. — Yukarıda da işaret edildiği gibi düzenleme Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 353 
ve daha sonraki maddelerine paralel olarak tanzim edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
savcısının suçun Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine girmemesi nedeniyle gönderdiği evrakı, Cumhuri
yet savcıları ile askerî savcılar kabul etmek ve gereğini yerine getirmek zorundadırlar. 

Madde 17. — Genel Mahkeme niteliğindeki Devlet Güvenlik Mahkemeleri nezdindeki Cumhuriyet savcı 
ve yardımcıları tamamen adlî yargı Cumhuriyet savcılarının yetkilerine haizdirler. Bu savcılar hâkim tarafın
dan verilmesi gerekli kararları iki türlü sağlayabilirler. Birinci halde Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üye
sinden istemde bulunabilecekleri gibi, bu mümkün olmadığı takdirde, ikinci halde adlî yargı hâkimlerinden 
de hâkim tarafından verilmesi gereken kararları isteyebilirler. 

Yedek üyenin verdiği kararlara karşı itirazlar Devlet Güvenlik Mahkemesinde kesin hükme bağlanır. Bu
na karşılık adlî yargı hâkimleri tarafından verilen kararlara karşı itiraz adlî yargının kendi bünyesi içinde 
çözümlenir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinde, «Bütün zabıta makam ve memurları 
Cumhuriyet savcılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu emirler, 
önemli ve acele hususlarda genel zabıta makam ve memurlarına sözlü ve bunların dışındaki durumlarda 
Cumhuriyet savcısı müstaceliyetten ve vermiş olduğu emirden zabıta amirini de haberdar eder. Hazırlık so
ruşturması sırasında tutuklu ve acele işlerde olayın sanık ve tanıkları, Cumhuriyet savcılığına yazılı istek
te bulunması üzerine belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulurlar...» hükmünü 
taşımaktadır. 

Tasarının bu maddesi de, yukarıda bir bölümü yazılı 154 üncü maddeye uygun bir şekilde düzenlenmiş
tir. 

Madde 18. — Bu madde zabıtanın görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Madde 1773 sayılı Kanunun 
18 inci maddesinden istifade edilmek suretiyle düzenlenmiştir. Ayrıca maddede özellikle Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü maddeye atıf yapılmıştır. 

Bilindiği gibi 1696 sayılı Kanunla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa Ek Maddeler ilave edilmiştir. 
İlave edilen Ek 1 inci madde de; Anayasa'da yeralan temel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla, Dev

letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak ni
telikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla, bunlara murtabıt 
suçlan ve maddenin ikinci fıkrasında sayılı suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma 
usullerini açıklamakta, 

Ek 4 üncü madde de ise, Ek 1 inci madde de gösterilen suçların soruşturma veya kovuşturulması sırasın
da Cumhuriyet savcısı veya yardımcıları veya hâkim yahut mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgi
lere yedi gün içinde cevap verilmesi zorunlu olduğu belirtilmekte ve süre içinde istenen bilginin verilmesi im
kânsız ise sebebinin engeç hangi tarihte cevap verilebileceğinin belirtileceği açıklanmakta, Birinci ve ikinci 
fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlerin altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır paıa 
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cezasıyla cezalandırılacakları ve nihayet bu maddede yazılı suçu, haklarında kamu davasının açılması, izin 
veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler işlediği takdirde de yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere 
umumî hükümler dairesinde işlem yapılacağı belirtilmiştir. 

Tasarının ilgili maddesinde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alan bu hükme atıfta bulunu
larak, bu madde hükmünün Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça el koymuş Cumhuriyet 
savcısı veya yardımcısı askerî savcı, sulh ve sorgu hâkimleri ile naip veya istinabe olunan hâkimin ve isti
nabe olunan Cumhuriyet savcısı veya askerî savcının emirleri hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 19. — Bina, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması bu maddede tanzim edilmiştir. Madde, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcılarının 
soruşturmanın gerekli kılması halinde Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan Devlet 
Kurum ve organlarına mahallî idarelere, kamu iktisadî teşebbüslerine ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara 
ait bina, araç, gereç vş personelden geçici olarak yararlanabilme imkânını getirmektedir. 

Madde 20. — Bu madde, IDevlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturmasın
da tanıkların yeminle dinleneceğini hükme bağlamaktadır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 52 ve 53 
üncü maddelerinde sözü edilen, yemin verilemeyecek tanıklarla tanıklıktan çekinmeye hakkı olanların tanık
lıktan çekinmemeleri halinde yemin etmekten çekinebileceklerine ilişkin hükümler Devlet güvenlik mahke
melerinde de uygulanacaktır. Esasen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 59 uncu maddesinde, hazırlık 
tahkikatı sırasında tanıklara yemin verilemeyeceği, ancak, meşhut suçlarla tehirimde zarar umulan hallerde 
Cumhuriyet savcısıyla sulh ve sorgu hâkimlerinin tanıklara yemin verebileceği belirlenmiştir. Ancak Devlet 
güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların niteliği göz önünde tutularak yemin bakımından usulün bu 
genel kuralından bu maddede ayrılarak hazırlık tahkikatında tanıkların yeminli dinlenmesi esası getirilmiş
tir., 

Madde 21. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet 
savcı yardımcılarının kovuşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı itiraz edilecek merci 
bu maddede gösterilmiştir. Keza bu karara suçtan zarar gören dilekçe sahibinin itiraz edebileceği de hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 22. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutukla
nan kimsenin soruşturmasının bitimine ve herhalde onbeş gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılacağı, bu 
sürenin hesabında sanığın önüne getirilmesi için geçecek sürenin bu müddete dahil olmadığı ifade edilin;?, 
yakalanan kimsenin Cumhuriyet savcısı veya yardımcılarının ya da olaya elkoyan mahallî Cumhuriyet savcı 
veya yardımcılarının, sulh veya sorgu hâkiminin yahut askerî savcının yazılı emri olmadan zabıtaca kırksekiz 
saatten fazla gözaltında tutulamayacağı belirlenmiştir. Bu madde kişi dokunulmazlığını ancak kanunla ve 
zorunlu hallerde sınırlanabileceğine ilişkin Anayasadaki haklara paralel şekilde düzenlenmiştir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 inci maddesinde tutuklunun sorguya çekilmesi, 128 inci mad
desinde ise yakalanan kimsenin sorguya çekilmesine ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Getirilen tasarıdaki dü
zenleme de esas olarak hu prensiplere uygun bir mahiyet arz etmektedir. 

Madde 23. — Bu madde, bu kanunda belirlenen suçlardan dolayı kapsamı içinde yazılı kişiler hak
kında soruşturma yapılabilmesini belli kişi, kurum veya mercilerin iznine bağlamaktadır. 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 21 inci maddesinde - gösterildiği şekilde belli üst düzey görevlerde bulunan ve maddede 
açıkça sayılan kişiler hakkında izin bulunmadığı takdirde bunların yakalanamayacağı, sorguya çekilemeye
ceği ve tutuklanamayacağı ifade edilmiştir. Maddenin istisnası ağır cezayı gerektiren suç üstü hali olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuralları da saklı tutulmuştur. 

Madde 24. — Bu madde Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapıl
mayacağım ve Cumhuriyet savcılarınca davaların doğrudan • Devlet Güvenlik Mahkemesine açılacağını hükme 
bağlamıştır. Esasen usulün Ek 1 inci Maddesinin dördüncü fıkrasında da bu yolda bir hüküm bulunmakta
dır, 
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Madde 25. — Bu madde hâkimin reddi istemini kendisinin de katılacağı ve mensup olduğu mahkeme
nin incelenmesini öngörmektedir, işin müstaceliyeti dikkate alınarak ve kötü niyetli red istemlerinin çokluğu 

göz önünde bulundurularak bu yolda bir düzenleme getirilmiştir. Bu husustaki kararın hükümle birlikte 
temyiz edileceği de ifade edilmekle hâkim reddine ilişkin İstemin reddine dair kararın yargı denetiminden 
geçirilmesine öngörülmüştür. 

Madde 26. — Bu madde, mahkemece sorgusu yapılmış olan sanığın müteakip oturumlara gelmemesi ha
linde mahkemece de duruşmada bulunulmasına gerek görülmemesi şartıyla duruşmadan vareste tutulması 
konusunda açık bir istemi bulunmasa dahi davanın gıyabında görülerek bitirilebilmesine imkân sağlamakta
dır. 

Madde 27. — Bu maddeyle, duruşmanın inzibatını bozan kişilere mahkemece uygulanacak hükümler dü
zenlenmiştir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 uncu maddesine paralel olarak fakat daha ayrın-
tüı bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 28. — Çok sanıklı davalarda işlerin de müstaceliyeti dikkate alınarak duruşmada teknik araçların 
kullanılması suretiyle duruşma safahatının tespitine imkân tanıyan bu maddeye göre duruşmadan sonra, 
teknik araçla tespit edilen safahat duruşma tutanağına intikal ettirilecek ve mahkeme heyeti ile tutanağı dü
zenleyen kâtip tarafından tasdik edilecektir. 

Madde 29. — Mahkeme kurulunda hâkim değişikliği olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tutanakların, 
sürati sağlamak bakımından, değişen hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce okunması hususu bu madde
de öngörülmektedir. 

Madde 30. — Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen kararların temyiz merciinin Yargıtay ol
duğu ve Yargıtaydaki incelemelerin, suçun mahiyetine göre ilgili ceza dairesince yapılacağı bu maddede belir
tilmiştir. 

Madde 31. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili duruşmalara iliş
kin özel hükümler getirmektedir. Bu cümleden olmak üzere; Devlet Güvenlik Mahkemesi görevine giren suç
ların acele işlerden sayılacağı ve bu nedenle adlî ara vermede de bu davalara bakılacağı, davaların talik sü
resinin otuz günden fazla olmayacağı, esas hakkında iddia ve savunma için verilecek sürenin onbeş günü 
geçemeyeceği, ancak, onbeş ve daha fazla sanıklı davalarda bu sürelerin bir aya kadar uzatılabileceği, Cum
huriyet savcılığının sanığın kimliğini, .suç teşkil eden eylemin neden ibaret olduğunu, suçun kanunî unsurla
rını, delilleri, uygulanması istenilen kanun maddelerini belirtmek suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabile
ceği, ikiyüzden çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmının duruşmanın bazı oturumlarında, ilgileri bu
lunmuyorsa hazır bulundurulmalarına gerek oimadığı. ancak, yokluklarında yapılan oturumlarda kendileriyle 
ilgili durumların ortaya çıkması halinde bu durumlara ilişkin söz ve işlerin esaslı noktalarının müteakip 
oturumlarda kendilerine bildirileceği gibi hususlar hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 32. — Devlet Güvenlik mahkemelerinde ve bu mahkemeler nezdindeki Cumhuriyet savcılıklarında 
görev yapacak genel idare, yardımcı ve diğer hizmetlere mensup personelin Devlet Güvenük mahkemeleri ada
let komisyonlarınca atanacakları ve kadrolarının Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarına ekleneceği, yö
netim ve gözetimlerinin bağlı bulundukları mahkeme başkanlığı ve Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacağı, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanı veya Cumhuriyet savcısının lüzum göstermesi halinde veya hizmetin ge
reği olarak doğrudan doğruya, görev yerlerinin Adalet Bakanlığınca değiştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 33. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulan yerlerde, bu mahkemelerdeki hâkim ve 
Cumhuriyet savcısı dışındaki personelin özlük işlerini görmek ve adlî yargı adalet komisyonlarına verilen 
tüm görev ve yetkileri kullanmak ve yerine getirmek üzere birer Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet Ko
misyonu kurulmasını öngörmektedir. 

Bu maddedeki hükme göre komisyonun başkanı ile bir üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
Devlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve adlî yargıya mensup hakim üyeleri arasından belirlenecektir. Ko
misyona ayrıca o mahkeme nezdindeki Cumhuriyet savcısı da katılacaktır. Böylece komisyon bir başkan, 
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bir hâkim üye ve Cumhuriyet savcısından oluşacaktır. Madde ayrıca başkan ve üyenin yokluğu halinde ko
misyona katılacakların bu Kanunun 7 nci maddesine göre belirleneceğini, Cumhuriyet savcısının yokluğun
da ise kendisine vekâlet etmekte olan Cumhuriyet savcı yardımcısının iştirak edeceğini hükme bağlamıştır. 
Maddede komisyonun yazı işlerinin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca komisyon başkanlığına geti
rilen hâkimin mensup olduğu mahkeme yazı işleri müdürlüğü personelince yürütüleceği ifade edilmiş, 
ayrıca yazı işleri için büro kurulması öngörülmemiştir. 

Madde 34. — Bina, araç, gereç ve sair ihtiyaçların Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümlerine eklene
cek ödeneklerden karşılanacağı bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 35. — Devlet güvenlik mahkemelerinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim Cumhuriyet savası 
ve Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla diğer personelin tüm özlük işlerinde, denetimlerinde haklarındaki so
ruşturma ve disiplin cezası konularında şahsî veya görevle ilgili suçlarının soruşturma ve kovuşturmalarında 
bu Kanunun ilgili hükümleri salklı kalmak üzere kendi meslekleriyle ilgili özel kanunlarındaki hükümlerin 
uygulanacağı; aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, tazminatları, ödenekleri, yollukları ve diğer personel 
giderlerinin bağlı oldukları Bakanlıkların bütçesinden ödeneceği, bu mahkemelerde görevli kaldıkları sürele
rin esas mesleklerinde geçmiş sayılacağı, bu mahkemelerde görevli hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet savcısı 
ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının adlî ara vermeden yararlanamayacakları, ancak, işlerin imkânı nispetin
de kendilerine özel kanunlarına göre yıllık izinlerinin verilebileceği bu maddede ayrıntılı şekilde gösterilmiş
tir, 

Madde 36. — Bu maddede; Devlet güvenlik mahkemeleri başkanlarının, yargılamanın ve müzakerelerin 
selâmetinin ve duruşmaların düzeninin sağlanması ve gerektiğinde üyeler arasında iş bölümü yapılabilmesi 
konularında mahkemesinin asıl ve yedek üyeleri üzerinde; Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet savcıla
rının da işlerin düzenli ve kanuna uygun şekilde yürütülebilmesi için Cumhuriyet savcı yardımcıları üzerin
de gözetim hakları bulunduğu hükme bağlanmıştır. 

'Madde 37. — Bu maddede, Devlet Güvenlik Mahkemelerimde görevli Başkan, üye ve yedek üyelerle 
Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında kendi özel kanunlarına göre yapılacak so
ruşturmalar sonunda görev yerlerinin veya görevlerinin değiştirilmesine gerek görülenler hakkında özel ka
nunlarındaki hükümlere göre bu yolda işlem yapılabileceği belirlenmiştir. 

Madde 38. — Denetim başlıklı bu maddede, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile bu mahkemeler nezdin-
deki Cumhuriyet savcılığı teşkilatının adalet müfettişlerince denetleneceği gösterilmiştir. 

Madde 39. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve bu mahkemeler nezdindeki Cumhuriyet 
savcılıklarının kavuşturma giderlerinin Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinden ödeneceğini, yapılacak 
adlî işlemlerde; işlemin mahkemenin bulunduğu yer dışında yapılması halinde burada görev alanlara gerçek 
yol ve ikâmöt giderleriyle birlikte Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödeneceğini, işlemin mah
kemenin bulunduğu yerde yapılması halinde ise burada görev alacak hâkim, Cumhuriyet savcıları ve diğer 
görevlilere ödenecek yol giderleri ve tazminatlar hakkında Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi hükümle
rinin uygulanacağını hükme bağlamaktadır. 

Madde 40. — Bu maddeyle, 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa bir madde eklen
mektedir. Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardımcılığı 
görevlerine atanan askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapmaları konu
larda uygulanacak hükümleri belirlemektedir. Maddede ayrıca askerî hâkim subaylarım sicil üstleri ile mes
lekî sicil Ve subay sicil bölgeleri ve bunların kimler tarafından ve nasıl düzenleneceği gösterilmiştir. 

Madde 41. — Bu maddeyle, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başkan ve üyeleriyle bu mahkemeler nezdin
deki Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarına gör&v yaptıkları yerlerde ve bu görevlerinin de
vamı süresince kira karşılığı olmadan konut tahsis edilmesi öngörülmüştür. Ancak, o yerde yeterli konut bu
lunmaması nedeniyle tahsis yapılamaması hafinde, kirası Adalet Bakanlığı Bütçesinden karşılanmak üzere 
(kiralanacak konutların bu görevlilere verilmesi suretiyle konult temin edilmesi imkânı da getirilmiştir. 
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Madde 42. — Anayasanın 143 üncü maddesinin son fıkrasında, «Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevirenine g'ilren bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmesi hailinde, bu bölgelerle sınırlı olmak üzere kanunla be
lirlenen esaslara göre Devlet Güvenlik Mahkemesi, Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine dönüştürülebilir.» hük
mü yer almaktadır. 

Anayasanın bu âmir hükmüne uygun olarak madde düzenlenmiş ve Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevresini kapsar şekilde sıkıyönetim ilân edilmesi halinde, Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi, Millî 
Savunma Bakanlığının istemi ve Adalet Bakanlığının teklifi üzerine o yerdeki Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin sıkıyönetim mahkemesine dönüşmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilecektir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 12 nci maddesinde; Sıkıyönetim Komutanı nezidindeki askerî mah
kemeler göreve başlayıncaya kadar, suçun işlendiği yerde bulunan askerî savcrlar ile askerî mahkemeler ve 
bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları ile adliye mahkemeleri, Sıkıyönetim Komutanlığı askerî savcılarının ve 
mahkemelerinin görevlerini yaparlar. 

Ayrıca 1402 sayılı Kanuna 2310 sayılı Kanunla ilâve edilen Ek 2 nci Maddeye göre; Genelkurmay Baş
kanlığınca belirlenecek ihtiyaca göre ve Millî Savunma Bakanının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda 
Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcısı, asil görev yerleri ile ilişkileri kesilmemek ve kadro
ları saklı kalmak koşuluyla kazanılmış haklan olan kadro maaşlarıyla Sıkıyönetim yardımcı savcılıklarında 
küreyle sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görev
lendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Bu şekilde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile 
Cumhuriyet savcı yardımcıları sıkıyönetim yardımcı savcılarının görev ve yetkilerini haizdirler. 

Bunun gibi 1402 sayılı Kanuna 2354 sayılı Kanunla ilave edilen Ek 5 inci Maddede; Genelkurmay Baş
kanlığınca tespit edilecek ihtiyaca göre ve Millî Savunma Bakanının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayı
da hâkim, kazanılmış halkları ve kadro maaşları ile sıkıyönetim askerî mahkemelerinde süreyle sınırlı ol
maksızın özel kanunlarındaki usule göre görevlendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Hükmü 
yer almaktadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesiinin Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine dönüşmesi halinde bu mahkeme mevcut 
kuruluşuyla 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerini uygulayacaktır. Bu arada Sıkıyönetim Kanununun 
kapsamına girmeyen ve fakat Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren fiillere de, bu yerde başka bir 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunmaması halinde dönüştürülen mahkemeler bakacaktır. 

Geçici Madde 1. — Bu maddeyle. Devlet Güvenlik Mahkemelerine kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra işlenen suçlarda dava açılacak ve dolayısıyla bu düzenleme mahkemelerin biranda iş yüküne bo
ğulmasını önleyecek ve diğer mahkemelerde açılan davalara devam olunacaktır. 

Geçici Madde 2. — Kurulacak Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ma
liye Bakanlığı Bütçesiriden aktarma ve bununla ilgili işlemler ıdüzenlenmektedir. 

Geçici Madde 3. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulurken her yeni kuruluş için ihtiyaç duyulan kad
rolar gibi bu mahkemelerinde hâkim, savcı, genel idare, sağlık hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfına ailt 
kadro cetvelleri tasarıya eklenmiş, bununla ilgili düzenleme bu maddeyle sağlanmıştır. 

Madde 43. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 44. — Yürütme ile ilgilidir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14.3.1983 tarih ve 70 nci Birleşiminde işaret oyuyla kabul edilmiş bu
lunan «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» Komis
yonumuzca havale edilmekle yetkili temsilcilerin iştirakleriyle incelendi. 

Anayasanın Devlet güvenlik mahkemeleri hakkındaki 143 üncü maddesi hükümleri göz önünde bulundu
rularak, kanun tasarısının tümü benimsendikten sonra maddelerin tetkikine geçildi. 

Kanun tasarısının kuruluş ve mahkemelerin yargı çevrelerine ilişkin bir ve ikinci maddelerindeki kuruluş 
yerleri ve buna bağlı olarak yargı çevreleri yeniden düzenlenmek suretiyle anılan maddeler bir ve 2 noi mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası görev maddesiyle ilgili olduğundan bu maddeden çı
kartılarak görev maddesine alınmıştır. 

Danışma Meclisinin metninin 3 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Danışma Meclisinin metninin 4 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak Cumhuriyet Savcı Yardımcıla
rı içindeki Askerî Yargıya mensup Cumhuriyet Savcı Yardımcılarının miktarının dolayısıyla nispetinin tespi
tinde Adalet Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığının görüşünün alınması vurgulanmıştır. 

Danışma Meclisinin metninin 5 inci maddesi, 5 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. Kuşkusuz bu 
maddede yer alan «Cumhuriyet Savcıları arasından» devimi 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Cum
huriyet savcısını tarif eden maddesinde yer alan tüm Cumhuriyet savcı ve yardımcılarını kapsamaktadır. 

Danışma Meclisi metninin 6 nci maddesi komisyonca yeni baştan düzenlenerek bu mahkemelere atanan 
Adlî ve Askerî Yargıya mensup Hâkini ve Cumhuriyet savcılarının dört yıllık süre içinde Yüksek Mahkemelere 
seçilme hali dışında, başka yer ve görevlere atanamayacaklarına ilişkin hükmü değiştirilerek, anılan hâkim ve 
savcıların meşru mazeretleri halinde muvafakatlarının alınması koşuluyla süre dolmadan başka yer ve görev
lere atanmaları imkânı sağlanmış ve bu kanun ve diğer kanunların bu konudaki hükümleri de saklı tutulmuş
tur. Kuşkusuz kanun hükümlerine göre bu süreler içinde Yüksek Mahkeme üyeliklerine seçildikleri tak
dirde usulüne uygun olarak seçildikleri bu üyeliklere derhal katılacaklardır. 

Danışma Meclisi methinin 7 nci maddesinin kenar başlığı değiştirilmek suretiyle madde aynen benim
senmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin Devlet güvenlik mahkemelerini görevini düzenleyen 9 uncu maddesi metni 
Komisyonumuz tarafından yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemede gereksiz görev ihtilaflarına sebebiyet 
verilmemesi için Devlet güvenlik mahkemelerinin görevine kesin olarak giren suçlar tek tek sayılmak suretiyle 
belirlenmiş, Komisyon metninin (e) bendinde zorunlu olarak nitelikleri itibariyle Devlet Güvenlik Mahke
mesinin görevine girebilecek suçlarda gösterilmiştir. Maddeye eklenen yeni bir fıkra ile de Anayasanın 145, 148 
ve 154 üncü maddeleri hükümleri doğrultusunda; Anayasa Mahkemesinin ve Yargı tayın yargılayacağı kişile
re ilişkin hükümlerle savaş ve sıkıyönetim hali dahil askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklı 
tutulmuştur. 

Danışma Meclisi metninin 10 üncü maddesi 9 uncu maddeye eklendiği yukarıda belirtilen son fıkra ne
deniyle tasarı metninden çıkarılmıştır. 
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Gerçekten Anayasanın 148 inci maddesinde Anayasa Mahkemesinin görevi açık olarak belirtildiği gibi 
yine- Anayasanın 154 üncü maddesi hükümlerine göre çıkarılan Yargıtay Kanununda da hangi kişilerin ilk 
derece mahkemesi olarak Yargıtayda yargılanacakları açık bir şekilde belirlenmiştir. Diğer yönden Anayasa
nın 145 inci maddesinde Askerî Yargının görevleri belirtilmiştir. Komisyonca, Anayasamn Devlet güvenlik 
mahkemeleri hakkında 143 üncü maddesi yine Anayasanın Askerî Yargıya ilişkin 145, Yargıtaya ilişkin 154 
ve Anayasa Mahkemesinin görevlerine ilişkin 148 inci maddeleri ile birlikte değerlendirilerek düzenleme ya
pılmıştır. 

Danışma Meclisi tarafından kabul edilmiş bulunan metnin 11 ila 31 inci maddeleri yargılama usullerine 
ilişkin olup, bu maddelerin sıra numaraları ahenkli bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme
ye göre; 

Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi 24 üncü madde ile birleştirmek suretiyle 10 uncu madde ola
rak düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası 11 inci madde olarak düzenlenmiş, 16 ncı 
maddenin ikinci fıkrası esasen görev yönünden normal olarak uygulanması gereken bir hüküm niteliğinde 
olup maddede yer alması yanlış yorumlara neden olabileceğinden madde metninden çıkarılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 12 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesinin ilk altı fıkrası 13 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiş 
maddenin son fıkrası ise Komisyonca yeniden tanzim edilip 15 inci maddeye dahil edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesi prensip olarak aynen benimsenmiş, maddenin son fıkrasında 
yer alan «emirleri» kelimesi «emir ve istekleri» şeklinde değiştirilmiş ve 14 üncü madde olarak düzenlen
miştir. 

Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm yeniden düzenlenen 13 ve 
14 üncü maddeleri kapsayacak şekilde müstakil bir madde olarak tanzim edilmiş ve tasarıya 15 inci madde 
olarak dahil edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi, Anayasanın 19 uncu maddesi hükmü göz önünde bulundurula
rak 16 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre normal hallerde yakalama veya 
tutuklama süresi 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda ise 15 gün olacak ve bu durumda olan kişiler belirle
nen bu sürelerde hâkim önüne çıkarılacaklardır. Anayasanın 120 nci maddesine dayalı olağanüstü hallerde, 
Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlardan tutulan veya yakalanan kişiler 96 saat içinde, toplu suç
larda ise 30 gün içinde hâkim önüne çıkarılacaklardır. 

Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 17 nci madde olarak dü
zenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 18 inci madde olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 19 uncu maddesi 19 uncu madde olarak düzenlenmiş ancak maddeye yeniden 
eklenen ikinci fıkrayla maddenin birinci fıkrasında öngörülen hususların yerine getirilmesini sağlamak üzere 
müeyyide konulmuştur. 

Danışma Meclisi metninin 31 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak 20 nci madde olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası müstakil bir madde olarak yeniden düzenlen
miş ve 21 inci madde olarak tasarıya eklenmiştir. Kuşkusuz bu madde sanık ve tanıkların celbi gibi konularda 
uygulanacaktır. Örneğin, hükümlerin tebliğine ilişkin konularda Tebligat Kanununda açıklık olup sanığın ad
resinin tespit edilmemesi halinde gazete ile ve mahkeme divanhanesinde yapılacak ilanla tebligatın sağlan
ması mümkün bulunduğundan pek tabiî olarak bu gibi hallerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Danışma Meclisi metninin 26 ncı maddesi redaksiyona tabi tutularak 22 nci madde olarak benimsen
miştir. 
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Danışma Meclisi metninin 27 nci maddesi 23 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme
de, mahkemenin inzibatını bozacak kişilere verilecek cezaların asgarî ve azamî hadleri belirtilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 28 inci maddesi 24 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin 29 uncu maddesi 25 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin 25 inci maddesi 26 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin 30 üncü madesi 27 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi metni redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 28 inci madde ola

rak yeniden düzenlenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesinin birinci fıkrası 29 uncu madde şeklinde müstakil bir madde 

olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi, gerek bu tasarı hükümleri, gerekse görev konusundaki genel 
hükümler göz önünde bulundurularak tasarı metninden çıkarılmıştır. Ayrıca aynı bölümde yer alan soruştur
mada izni içeren 23 üncü madde metinden çıkarılmıştır. Gerçekten Anayasanın 143 üncü maddesine göre 
Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların yargılanması bu mahkemelerde yapılacağından izin 
verilmemesi halinde ayrıca başka bir yargı mercii bulunmadığı için bu itibarla yanlış yorumlara neden ola
bilecek bu madde gereksiz bulunmuştur. 

Danışma Meclisi metninin 32 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak ve 30 uncu madde şeklinde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 33 üncü maddesi, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Adalet Ko
misyonuna ilişkin hükümleri göz önünde bulundurularak 31 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 36 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 32 nci. madde şeklinde düzenlen
miştir. 

Danışma Meclisi metninin 38 inci maddesi 33 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisinin 35 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede 

maddeye ikinci fıkra olarak yeni bir hüküm eklenmek suretiyle Askerî Yargıya mensup hâkim ve Cumhu
riyet savcı yardımcıları hakkında yapılacak işlemler de gösterilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 34 üncü maddesi 35 inci madde olarak aynen 'benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 39 uncu maddesi redaksiyona tabi tutularak ve maddenin son fıkrasında yer 
alan «merkez ilçesi» İbaresi «belediye hudutları» şeklinde değiştirilmek suretiyle 36 nci madde olarak dü
zenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 40 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak ve Askeri Yargıya mensup hâkim 
ve savcıların Silahlı Kuvvetlere ait lojmanlardan da faydalanmalarını sağlayacak şekilde 37 nci madde 
olarak 'benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 41 inci maddesi Anayasanın 143 üncü maddesi ve 145 inci maddesi hükümleri 
'birlikte değerlendirilerek, 38 inci madde şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 43 üncü maddesi metninde yer alan «Sıkıyönetim Askerî Mahkemeleri» iba
resi madde metninden çıkarılmış ve 39 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 42 nci maddesi, 40 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılan dü
zenlemede, Danışma Meclisi tarafından 357 sayılı Kanuna ek 4 üncü madde olarak eklenmesi öngörülen 
madde, iptal edilen 1773 sayılı Kanunla eklenmiş bir madde bulunması nedeniyle yanlış yorumlara ve uy
gulamalara sebe'biyet verilmemesi için ek madde numarası 7 olarak düzenlenmiş ve ayrıca Devlet güven
lik mahkemelerine atanacak Askerî Yargıya mensup hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atanmalarında gö
rev yapmak üzere 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerinde yer aldığı şekilde bir kurul getirilerek 357 
sayılı Kanuna ek 8 inci madde olarak bu hükmün eklenmesi öngörülmüştür. 

Danışma Meclisi metninin geçici 1 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi, aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin geçici 3 üncü maddesi aynen benimsenmiş, ancak bu maddeye ekli kadro cet

veline, hizmetin gerek ve ihtiyacına uygun eklemeler yapılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 610) 



— 15 — 

Danışma Meclisi metninin yürürlükle ilgili 44 üncü maddesi, 41 inci madde olarak yeniden düzenlenmiş
tir. Bu düzenlemede, göreve ilişkin hükümlerin 1 Mart 1984 tarihinden itibaren, atamaya ilişkin hükümlerin 1 
Ocak 1984 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği vurgulanmıştır. Kuruluş hazırlıklarının yapılması ve mah
kemelerin 1 Mart 1984 de göreve başlıyacakları göz önünde bulundurularak gerekli bina, gereç, araç ve 
lojman İhtiyaçlarının tayin ve tespit işlemleri için, diğer hükümlerinin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi 
öngörülmüştür. 

Danışma Meclisi metninin yürütme ile ilgili 45 inci maddesi 42 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Kanun Tasarısı ve Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 

Üye Üye 

Millî Güvenlik Konseyi 
I 

(S. Sayısı : 610) 
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HÜKÜMETİN TEKLM 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yetki 

Kuruluş : v 

MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgi
lendiren suçlara bakmak üzere, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. 

Mahkemelerin kurulması ve yargı çevreleri : 

MADDE 2. — Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya il merkezlerinde, bu 
illerin adlarıyla anılan Devlet güvenlik mahkemeleri kurulmuştur. 

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Adana, Gaziantep, Hatay, İçel Kahramanmaraş; 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kas

tamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak; 
Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Erzincan, Ağrı, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzu

rum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, Tunceli, Trabzon; 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ; 
İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İzmir, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İsparta, 

Manisa, Muğla, Uşak; 
Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin Yargı çevresi : Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yoz

gat; 
Konya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Konya, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Niğde; 
Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Malatya, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, 

Mardin, Siirt, Urfa, Van; 
İllerini kapsar. 
Gelen iş durumunu göz önünde bulundurarak Adalet Bakanlığı, aynı yerde birden fazla Devlet güvenlik 

mahkemesi kurulmasına karar verebilir; bu halde mahkemeler numaralandırılır. 
Bir Devlet güvenlik mahkemesine gelen iş durumu veya olağanüstü bir halin gerekli kılması hallerinde 

bir mahkemenin yargı çevresinde bulunan il ve ilçeler Adalet Bakanlığımn önerisi üzerine Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka bir yerdeki Devlet güvenlik mahkemesine bağlanabilir. Bu karar
lar Resmî Gazetede yayımlanır. İlandan önce açılmış davalar hakkında, bu nedenle yetkisizlik kararı veri
lemez. 

Mahkeme kurulu : 

MADDE 3. — Devlet güvenlik mahkemeleri, bir başkan ile iki üyeden oluşur. 
Her Devlet güvenlik mahkemesinde ayrıca iki yedek üye bulunur. 

Savcılık : 

MADDE 4. — Her Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar Cum
huriyet savcı yardımcısı bulunur. 

Bir yerde birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi kurulmuş olsa bile, bir Cumhuriyet savcılığı teşkilatı 
ile yetinilebilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde Cumhuriyet savcı yardımcılarının miktar ve nispeti, Adalet Bakan
lığınca tespit edilir. 

Başkan ve üyeler ile Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının nitelikleri : 

MADDE 5. — Devlet güvenlik mahkemesinin başkam ve bir asıl bir yedek üyesi ile Cumhuriyet savcısı, 
birinci sımfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; bir asıl bir yedek üyesi birinci 
sımfa ayrılmış askerî hâkimler arasından; Cumhuriyet savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcüarı ve askeri 
hâkimler arasından atanır. 

Atama : 

MADDE 6. — Devlet güvenlik mahkemelerinin başkanları, adlî yargıya mensup asıl ve yedek üyeleri, 
Cumhuriyet savcüarı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları Hâkimler ve Savcüar Yüksek Kurulunca atanır. 

Askerî hâkimlerden üye, yedek üye ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının atanmaları, özel kanunlarında 
gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yar
dımcıları dört yü için atamrlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder, görevlerde boşalma olması 
hallerinde Adalet Bakanlığının bildirmesi üzerine yukarıdaki hükümler gereğince yetkili mercilerce onbeş gün 
içinde yeni atamalar yapılır, 

Devlet güvenlik mahkemesi başkanlığı, asıl ve yedek üyelikleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet 
savcı yardımcılığı görevlerine atananlar, bu süre içinde yüksek mahkemelere seçilme hali ayrık olmak üzere 
başka yer veya görevlere atanamazlar. 

Başkanlığa ve üyeliklere vekâlet: 

MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi başkanının kanunî sebeplerle görevi başında bulunmaması 
hallerinde, başkanlık görevi, asıl üyelerden meslekte kıdemlisi tarafından yerine getirilir. 

Kanunî sebeplerle görevi başında bulunmayan asü üyelerin yerine yedekleri; başkanlığa askerî hâkim 
üyenin vekâlet etmesi halinde ise adlî yargıdan gelen yedek üye mahkeme kuruluna katılır. 

Geçici görevlendirme : 

MADDE 8. — Devlet güvenlik mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması üe teşekkül edemediği hal
lerde, boş olan üyelikler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, varsa aynı yerdeki diğer Devlet gü
venlik mahkemelerinin, yoksa başka bir yer Devlet güvenlik mahkemesinin asü ve yedek üyelerine geçici yet
ki verilmek suretiyle gecikmeksizin doldurulur. 

iş durumunun zorunlu küdığı hallerde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu, bir Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde ki Cumhuriyet savcı ve yardımcüarından bir veya bir
kaçım, başka yer Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde, adlî yargı Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yar-
dımcüarını da bulunduğu yer veya başka yerdeki Devlet güvenlik mahkemelerinde geçici olarak görevlen
direbilir. 
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vHüküraetin Teklifi) 

tKtNCt BÖLÜM 

Görev 
Devlet güvenlik mahkemelerinin görevi ı 

MADDE 9. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar şunlardır : 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ila 141 inci maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161 inci mad

desinde; 163 üncü maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında; 168, 169, 171 ve 172, 384, 450 nci maddenin iki 
ve onbirinci bentlerinde, 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı, 
teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçlar; 

B) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendirdikleri 
takdirde, aşağıda yazılı suçlar : 

1. Türk Ceza Kanununun 142, 143, 144, 145, 158, 159 ve 162 nci maddelerinde ve 163 üncü maddesinin 
dört, beş ve altıncı fıkralarında ve 164, 165, 166, 174, 179, 180, 188 inci maddelerinde, 191 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında, 192, 193 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 201, 234, 235, 236, 241, 242, 254, 255, 256, 
257, 258 ve 264 üncü maddesinde (Teşekkül vücuda getirilerek işlenmesi hali hariç), 271, 296 nci maddele
rinde; 311 ila 315 inci maddelerinde; 369 ila 374 üncü maddelerinde; 376 ila 382 nci maddelerinde; 385 ila 
388 inci maddelerinde; 390 ilâ 394 üncü maddelerinde; 401 ve 403 üncü maddelerinde; 448, 449 ve 450 nci 
maddelerinde (tki ve onbirinci bentler hariç); 451, 452 nci maddelerinde; 464 üncü maddesinde; 495, 496, 
497, 498 ve 499 uncu maddelerinde (İkinci fıkrası hariç)* 500 üncü maddesinde; 512 ve 517 nci maddelerin 
de yazılı suçlar; 

2. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunda yazılı, teşekkül vücuda getirmek sure
tiyle yapılan kaçakçılık suçları; 

3. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, gereç, 
tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; 

4. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanunda, Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununda ve Dernekler Kanununda yazılı suçlarla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde (teşekkül vücuda getirilerek işlenmesi hali hariç) yazık suçlar; 

C) Bu maddede belirlenen suçları işlemek veya gizlemek amacıyla veya bu suç vesilesiyle ya da bu suçla 
umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar. 

Yukarıda belli edilen suçları işleyenler, bunların suçlarına iştirak edenler; sıfat ve memuriyetleri ne olur
sa olsun Devlet güvenlik mahkemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayacağı kişilere 
ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

Askeri yargı ile ilgili suçlarda görev : 
MADDE 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali dahil, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler sak

lıdır. 
Ancak; 9 uncu maddedeki hükümler dairesinde : 
A) Askerî Ceza Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı suçlan asker olmayan kişilerle asker kişiler müş

tereken işlerlerse; 
B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 nci maddelerinde, 57 nci maddesinin son fıkrasında, 58 ve 59 uncu 

maddelerinde yazılı suçları asker olmayan kişiler müstakilen veya asker kişilerle müştereken işlerlerse; 
C) Asker olmayan kişiler, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11 inci mad

desinin (B) ve (C) bentlerinde yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarla irtibatlı 
olarak veya umumî veya müşterek bir gaye içersinde işlerlerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanırlar. 
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(Hükümetin Teküfi) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yargılama Usulleri 

Uygulanacak usul hükümleri ; 

MADDE 11. — Bu Kanunda gösterilen özel hükümler saklı kalmak şartıyla, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin görevine giren suçların soruşturma ve kovuşturmalarında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hü
kümleri uygulanır. 

Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılamaması hallerinde tebligat, ba
sın veya radyo ya da televizyon araçları ile yapılabilir. 

Mahkemelerin derecesi ve en yakın mahkeme : 

MADDE 12. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derecesindedir. 

Ancak, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkemeleri nazarı iti
bara alınır. Bir yerde birden çok Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş ise en yakın aynı derecedeki mah
keme, sayı itibariyle takip eden mahkemedir. 

Yetkisizlik ve görevsizlik kararına itiraz : 

MADDE 13. — Devlet Güvellik Mahkemesince verilen yetkisizlik ve görevsizlik kararları aleyhine, an
cak bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet savcılığı acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü ı 
MADDE 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlıkları ve adlî yargı ilk derece 

mahkemeleri ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlıkları, Yargıtayın ilgili ceza daire
si tarafından öncelikle ve kesin olarak çözümlenir. 

Soruşturma usulü : 
MADDE 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması, bu mah

keme nezdinde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları tarafından yapılır. 
Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma 

yapılır. 
Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Cumhuriyet savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcılığından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını is
teyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması bu yer Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcısı ta
rafından bizzat yapılır. 

Suç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı hazırlık soruşturma
sının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, askerî savcı veya yar
dımcısı tarafından bizzat yapılır. 

Cumhuriyet Savcıları ve Askeri Savcıların suça elk oymaları : 

MADDE 16. — Mahallî Cumhuriyet savcılığı veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne göre askerî 
savcılık, ihbar veya herhangi bir suretle bu Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğini haber alır almaz, 
keyfiyeti derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcılığına bildirmekle beraber, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının işe elkoymasma kadar gerekli soruşturmayı usulüne 

•göre bizzat yapar ve evrakı derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 
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Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı, suçun, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine gir
mediği sonucuna vardığı takdirde, soruşturma evrakını ilgili Cumhuriyet Savcılığına veya askerî savcılığa 
iade eder. 

Soruşturma ve kovuşturmada yetki ı 

MADDE 17. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, adlî 
yargı Cumhuriyet savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, soruşturma sırasın
da hâkim tarafından verilmesi gereken kararlan o yerde Devlet Güvenlik Mahkemesi varsa yedek üyesin
den, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. Bu istemler yirmidört saat içinde karara bağla
nır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı itirazlar, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde kesin hükme bağlanır. 

Bütün zabıta makam ve memurları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcılarının soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmek zorundadır
lar. 

Yukardaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen emirler 
hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında bu emirler yazılı olarak verilir. Sözlü olarak verilen emir
ler bilahara yazı ile teyit edilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden zabıta amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruş
turma ve kovuşturma yapılır. 

Zabıtanın görev ve yetkileri : 

MADDE 18. — Zabıta, soruşturma ve kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar gö
ren şahsı, Devlet Güvenlik Mahkemesinin veya başkanının, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcı
sının veya Cumhuriyet Savcı yardımclarınm, mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emirleriyle be
lirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundormaya mecburdur. 

Bu emir, çağrılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir. 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların soruşturma veya kovuşturması şırasında Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü Madde hükümleri de uygulanır. 
Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça elkoymuş Cumhuriyet savcısı 

veya Cumhuriyet savcı yardımcısı, askerî savcı, sulh veya sorgu hâkimleriyle naip veya istinabe olunan hâ
kimin veya istinabe olunan Cumhuriyet savcısı veya askerî savcının emirleri hakkında da uygulanır. 

Bina, araç, gereç ve personelden geçici yararlanma : 

MADDE 19. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları soruşturmanın gerekli kılması halinde, geçici olarak, Devlet güvenlik mahkemesinin yargı çevresi 
içindeki Devlet kurum ve organlarına, mahallî idarelere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunlara bağlı kurum ve 
kuruluşlara ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili 
kurum ve makamlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Tanıklara yemin verilmesi : 

MADDE 20. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması sırasında 
tanıklara yemin verdirilir. 
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Cumhuriyet savcılığının kararma itiraz : 

MADDE 21. — Devlet güvenlik mahkemesi nez dinde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet sav
cı yardımcısının, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair verdiği karara, dilekçe sahibi aynı zamanda 
suçtan zarar gören kimse ise, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde, bu kararı veren 
Cumhuriyet savcısının mensup olduğu Devlet güvenlik mahkemesine en yakın Devlet güvenlik mahkemesi 
başkanına itiraz edebilir. 

Yakalama ve tutuklama : 

MADDE 22. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutukla
nan kimse, soruşturmanın bitiminde ve herhalde onbeş gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır. Ancak, za
bıta, Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları
nın veya olaya elkoyan suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı veya yardımcılarının ve bunların bulunma
dıkları hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yahut askerî savcının yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz 
saatten fazla tutamaz. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, sanığı, yetkili hâkim önüne getirmek için gerekli süre, bu müddetlere dahil 
değildir. 

Soruşturmada izin : 

MADDE 23. — Bu Kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında soruşturma yapı
labilmesi : 

A) General ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının, 
B) Müsteşarlar hakkında Başbakanın, 
C) Yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkında Dışişleri Bakanının, 
D). Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanının, 
E) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek tdare Mahkemesi, Sayış

tay başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Danıştay Başsavcısı, Askerî Yar
gıtay Başsavcısı, Askerî Yüksek tdare Muhakemesi Başsavcısı, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile Cum
huriyet sıavcı ve yardımcıları ve bu sıınmfitan sayılanlar, askerî hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına gö
re yetkili kurum ve makamların, 

İznine bağlıdır. 
Bu Kanunda yazılı suçları işleyen yukarıda yazılı kişiler, haklarında soruşturma izni olmadıkça tutula

maz, sorguya çekilemez ve tutuklanamazlar. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli bu hükmün dışındadır. 
Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuralları saklıdır. 

İlk soruşturma yapılmaması : 

MADDE 24. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 

Hâkimleri reddi istemini inceleyecek merci : 

MADDE 25. — Devlet güvenlik mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine dair istemler, reddedilen baş
kan veya üyede değişiklik yapılmaksızın bu mahkeme-e incelenir. İstemin reddine ilişkin kararlar aleyhine 
itiraz edilemez. Ancak esas hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

Duruşmada hazır bulunmayan sanık : 

MADDE 26. — Sorgusu yapılmış olan sanık talik veya tehir olunan günde gelmez ve mahkemece de du
ruşmada hazır bulunmasına lüzum görülmezse, duruşmada hazır bulunmak mecburiyetinden vareste tutul
ma istemi bulunmasa bile, dava gıyabında bitirilebilir. 
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Duruşmanın inzibatı ve cezalar : 

MADDE 27. — Duruşmanın inzibatını sağlamak, mahkeme başkanına aittir. 

Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, mahkeme başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 
Mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı 

yardımcısına, tutanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan kişi hak
kında, mahkemece tutuklama kararı verilir. Tutuklanan kişi yirmidört saat içinde sorguya çekilerek inziba
ti nitelikte olmak üzere, iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
58 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu ceza hücrede infaz olunur. 
Bu kararlar kesindir. 

Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan sözlü veya yazılı beyanat ve davranışlar ile mahkemeye, mahke
me başkanı Veya üyelerden herhangi birine Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı yardımcısına, tultanafc 
kâtibine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. Bu ya
sağa rağmen yayımda bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla birlikte beşbin liradan onbeş-
bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafiyi o günkü duruşmanın tamamına 
çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. Sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak 
davranışlara devam edeceği anlaşılır ve hazır bulunması gerekli görülmezse yokluğunda duruşmaya devam 
olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel 
olacak biçimde uygulanamaz. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık ve müdafiin, bundan sonraki duruşmalarda da duruşmanın inzibatı
nı bozmakta İsrar etmeleri halinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmalara katılmamalarına da karar verile
bilir. 

Yukarıdaki fıkra, müdafi hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet, ilgili baroya bildirilmekle beraber mü
vekkiline de dilerse, başka bir müdafi tayin etmesi için süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, ken
disini tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında ya
pılan iş ve işlemlerin esaslı noktalan bildirilir. Müdafi dilerse yokluğundaki tutanakların örnekleri de ken
disine verilir. 

Yukarıda yazılı hallerde duruşma salonundan çıkarılan veya duruşmalara katılmamalarına karar verilen 
san*k veya müdafiler, mahkemenin tayin edeceği süre içinde yazılı savunma verebilirler. 

Durugma safahatının teknik araçlarla tespiti : 

MADDE 28. — Çok sanııkti davalarda veya mahkemece gerekli 'bulunduğunda, duruşma safahatı, mah
kemenin uygun ve lüzuımılü göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir. Bu 'tespite müsteniden sonradan dü
zenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı düzenle
yen .tutanak kâtibi tarafından tasdik edillir. 

Bunların birer örmeği, önceden isteyen samık ve müdaföye verilir, 

Kurulda değişiklik : 

MADDE 29. — Mahkeme kurulunda değişiklik olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tutanaklar, deği
şen hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce okunur. 
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Temyiz mercii : 

MADDE 30. — Devlet güvenlik mahkemesi kararlarının temyiz mercii Yargıtay'ıdır. 
Yargıtay'da inceleme, suçun mahiyetine göre ilgili ceza dairesinde yapılır. 

Durugma ile ilgili özel hükümler : 

MADDE 31. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar acele işlerden sayılır ve bu suçlara 
ilişkin davalara adlî ara vermede bakılır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görülmekte olan davaların talik süresi otuz günden fazla olamaz. 
Bu davalarda, esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet savcılığına, müdahil veya vekiline; 

iddialara karşı savunmasını yapmak için ise sanık veya vekiline verilecek süre onbeş günü geçemez. An
cak, onbeş ve daha fazla sanıklı davalarda bu süreler bir aya kadar uzatılabilir. 

Bu davalarda Cumhuriyet savcılığı, samğın kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden ibaret olduğunu, 
kanunî unsurları ile uygulanması istenen kanun maddelerini ve delilleri belirlemek suretiyle iddianameyi 
özetleyerek okuyabilir. 

tkiyüzden çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmının duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulun
muyor ise, duruşmanın bu oturumlarının yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu 
sanıkların yokluklarında yapılan oturumlarda kendileri ile ilgili bir durum ortaya çıktığı takdirde, buna iliş
kin söz ve işlerin esaslı noktaları müteakip oturumlarda kendilerine bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer görevliler : 

MADDE 32. — Devlet güvenlik mahkemelerinde ve Cumhuriyet savcılığında görev yapacak yeteri ka
dar genel idare, yardımcı vesair hizmetlere mensup personel, Devlet güvenlik mahkemeleri adalet komisyon
larınca atanır. Bunlarla ilgili kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarına eklenir. 

Bu madde gereğince atananların iş denetim ve gözetimleri, bağlı bulundukları mahkeme başkanlığı ve 
Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılır. Mahkeme başkanı veya Cumhuriyet savcısı lüzum gösterirse veya 
hizmetin gereği olarak görev yerleri Adalet Bakanlığınca değiştirilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet Komisyonu : 

MADDE 33. — Devlet güvenlik mahkemesi kurulan yerlerde birer Devlet güvenlik mahkemesi adalet 
komisyonu kurulur. Komisyonun başkanı ile asıl üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 
Komisyona ayrıca Cumhuriyet savcısı katılır. Başkan veya hâkim üyenin yokluğunda bu Kanunun 7 nci 
maddesi kıyas yoluyla uygulanır. Cumhuriyet savcısının yokluğunda ise kendisine vekâlet eden komisyona iş
tirak eder. 

Bu komisyon, Devlet güvenlik mahkemelerinin hâkim ve savcılar dışında kalan personeli hakkında, ka
nunlarla adlî yargı adalet komisyonuna verilen tüm görev ve yetkileri kullanır. 

Komisyonun yazı işleri, başkanın mensup olduğu mahkeme yazı işleri müdürlüğünce yürütülür. 

Bina, araç ve gereçler : 

MADDE 34. — Devlet güvenlik mahkemelerinin görev yapacakları binaların temini ve bu mahkemele
rin araç, gereç vesair ihtiyaçları Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümlerine eklenecek ödeneklerden kar
şılanır. 
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Özlük iğleri : 

MADDE 35. — Devlet güvenlik mahkemelerinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet sav
cı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla diğer personelin özlük işlerinde, denetimlerinde, haklarında disiplin 
soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesinde, şahsî ve görevle ilgili suçlarının soruşturma ve kovuş
turmalarında, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kendi mesleklerine ait kanunların ilgili hükümleri 
uygulanır. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, tazminatları, ödenekleri, yolluktan ve diğer personel gider
leri, bağlı oldukları Bakanlıkları bütçesinden karşılanır. 

Devlet güvenlik mahkemelerine atanan görevlilerin, bu görevlerde geçirecekleri süreler esas mesleklerinde 
geçmiş sayılır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yar
dımcıları adlî ara vermeden faydalanamazlar. İşlerin elverdiği oranda, kendilerine, özel kanunları gereğince 
yıllık izinleri verilebilir. 

Gözetim hakkı : 

MADDE 36. — Devlet güvenlik mahkemeleri başkanları, yargılama ve müzakerelerin selametinin ve 
duruşmalarda düzenin sağlanması ve iş bölümü yapılması konularında mahkemenin asıl ve yedek üyeleri; 
Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet savcıları da işlerin düzenli ve kanuna uygun olarak yürütülmesin
de Cumhuriyet savcı yardımcıları üzerinde gözetim hakkına sahiptirler. 

Görev yerlerinin değiştirilmesi: 

MADDE 37. — Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli başkan, üye, yedek üye, Cumhuriyet savcısı ve 
Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında kendi kanunlarına göre yapılacak soruşturma sonunda görev yer
lerinin değiştirilmesine dair yetkili kurul veya mercilerce karar verildiği takdirde, ilgili hâkim, askerî hâ
kim, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcısının görev yeri veya görevi, özel kanunlarında gös
terilen usule göre değiştirilebilir. 

Denetim : 

MADDE 38. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile Cumhuriyet savcılığı teşkilâtı adalet müfettişlerince de
netlenir. 

Kovuşturma giderleri : 

MADDE 39. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve Cumhuriyet Savcılığının kovuşturma giderleri, 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 

15 inci madde gereğince, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu yer dışında yapılacak adlî işlem
lerde görev alanlara gerçek yol ve ikamet giderleri ile Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir, 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu yerde yapılacak adlî işlemlerde mahkeme hâkimleri, Cum
huriyet savcıları ve diğer görevlilerin yol giderleri ve tazminatları hakkında Harçlar Kanununun 34 üncü 
maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 40. — 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki Ek Madde 4 ek
lenmiştir. 

«EK MADDE 4. — Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardım
cılığı görevlerine atanan askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapma
larını sağlayacak yeterlilikleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ve bu Kanunun hü
kümleri saklı kalmak şartı ile, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecek sicillerle saptanır. 
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A) Birinci sınıfa ayrılmış üye ve yedek üye askerî hâkimlere subay sicil belgesi düzenlemeye ve sicil 
vermeye yetkili birinci sicil üstü Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, ikinci sicil üstü Milli Savunma Ba
kanıdır. 

B) Cumhuriyet savcı yardımcılığı kadrolarına atanan askerî hâkim subaylar hakkında: 

1. Meslekî sicil belgesi, Yargıtayda inceleme yapan dairece ve adalet müfettişlerince 357 sayılı Askerî 
Hâkimler Kanunu esasları gözönünde tutularak verilecek sicil notlarına göre düzenlenir ve bu sicil belgesi 
süresi içinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

2. Subay sicil belgesi, sırasıyle: Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar yardımcısı, Müsteşar ve Millî 
Savunma Bakanı tarafından düzenlenir. 

Cumhuriyet savcı yardımcısı askerî hâkim subaylar hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı, subay sicil formu esaslarına göre kanaat notu verilir. Yukarıda belirtilen sicil üstleri, subay sicil 
belgelerini düzenlemede bu notları gözönünde bulundurur. 

Konut tahsisi : 

MADDE 41. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet savcısı ve Cumhuri
yet savcı yardımcılarına, görev yaptıkları yerlerde ve görevlerinin devamı süresince kira karşılığı olmadan 
konut tahsis edilir. Konut tahsis edilemiyenlere kirası Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ko
nut temin edilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Sıkıyönetim Mahkemelerine dönüştürülmesi ; 

MADDE 42 — Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresini kapsar şekilde sıkıyönetim ilan edilme
si halinde Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi, Millî Savunma Bakanlığının istemi ve Adalet Bakan
lığının teklifi üzerine o yerdeki Devlet Güvenlik Mahkemesinin sıkıyönetim askerî mahkemesine dönüşme
sine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bu halde Devlet güvenlik mahkemeleri baş
kaca işlemi gerektirmeksizin sıkıyönetim askerî mahkemesi hüviyetini iktisap ederek bu kuruluşu ile 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerini uygular. 

Bu mahkemeler, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 nci maddeleri dışında kalıp da bu Ka
nunun 9 uncu maddesi kapsamına giren fiillere ilişkin davalara da bakar. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanun hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen ve 
Devlet güvenlik mahkemelerinin görevine giren suçlar hakkında uygulanır. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ada
let Bakanlığı Bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili ter
tiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Bu Kanunla kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşıla 
mak üzere ilişik cetveldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler bölümü hâ
kimlik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük ± 

MADE 43. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme t 

MAIDDE 44. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

28.11.1982 
ıBaşbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye (Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
ProU Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özda 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakamı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M., Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı V. Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Af.; R. Güney, M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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(Hükümetin Teklifi) 

KADRO CETVELİ 

Görev Unvanı Sınıfı Derecesi Adet 

Başkan 
Üye (Asıl ve yedek) 
Oımhufiyet savcısı 
Oımhuriyet savcı yard. 
Cumhuriyet savcı yard. 
Cumhuriyet sava yard. 
Cumhuriyet savcı yard. 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdür yard. 
Adlî emanet memuru 
Levazım - arşiv memuru 
Zabıt kâtibi 
Zabit 'kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Şoför 
Adlî tabîb 
Müstahdem 
Müstahdem 
Gece bekçisi 
Kaloriferdi 

Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve sajvcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdaıre Hizmetleri 
Genel İdaıre Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Sağlık Hizmetleri 
Yardımcı hizmetler 
Yardımcı hizmetler 
Yardımcı hizmetler 
Yardımcı hizmetler 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
8 

13 
5 

13 
14 
14 
14 

24 
48 
8 

10 
15 
15 
8 
8 
8 
8 

24 
8 
8 

14 
14 
34 
518 
24 
8 

30 
70 
24 
24 
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(DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN) 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BIRINCI BÖLÜM 
Kuruluş ve Yetki 

Kuruluş 

MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hür demokratik düzeni ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilen
diren suçlara ilişkin davalara bakmak üzere; Adana, Ankara, Erzincan, Istaribul, izmir, Kayseri, Konya ve 
Malatya il merkezlerinde, bu illerin adlarıyla anılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. 

Mahkemelerin yargı çevreleri 

MADDE 2. — Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Adana, Gaziantep, Hatay, İçel, Kahra
manmaraş; 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesini/n yargı çevresi : Ankara, Amasya, Bollu, Çankırı, Çorum, Kasta
monu, Samsun, Sinop, Zonguldak; 

Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Erzincan, Ağrı, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzurum, 
Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, Tunceli, Trabzon; 

îs'tanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : istanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ; 

izmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İzmir, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İsparta, 
Manisa, Muğla, Uşak; 

Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Kayseri, 'Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yoz
gat; 

Konya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Konya, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Niğde; 
Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Malatya, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâ

ri, Mardin, Siirt, Urfa, Van; 
İllerini kapsar. 
Adalet Bakanlığı, gelen iş durumunu göz önünde bulundurarak aynı yerde birden fazla Devlet güvenlik 

mahkemesi kurulmasına karar verebilir; bu halde mahkemeler numaralandırılır, 
Bir Devlet güvenlik mahkemesine gelen iş durumunun veya olağanüstü bir hâlin gerekli kılması hallerin

de bir mahkemenin yargı çevresinde bulunan 1 ve ilçeler Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimiler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka bir yerdeki Devlet güvenlik mahkemesine bağlanabilir. Bu 
karar Resmî Gazete'de yayımlanır. Yayımdan önce açılmış davalar hakkında, bu sebebe dayanılarak yet
kisizlik kararı verilemez. 

Mahkeme kurulu 

MADDE 3. — Devlet güvenlik mahkemeleri, bir başkan ile iki üyeden oluşur. 
Her Devlet güvenlik mahkemesinde ayrıca iki yedek üye bulunur. 

Savcılık 

MADDE 4. — Her Devlet güvenlik mahkemesi nezdinıde bir Cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar Cum
huriyet savcı yardımcısı bulunur. 
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(MGK ADALET KOMİSYONU METNİ) 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yetki 

Kuruluş 

MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren 
suçlara ilişkin davalara bakmak üzere; Ankara, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve 
Malatya'il merkezlerinde, bu illerin adlarıyla anılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Mahkemelerin yargı çevresi 

MADDE 2. — Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, 
Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak; 

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Diyarbakır, Bitlis, Hakkâri, Mardin, Siirt, Urfa, 
Van; 

Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Erzincan, Ağrı, Artvin, Bingöl, Elâzığ, Erzurum, 
Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, Trabzon, Tunceli; 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ; 

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevre si. : İzmir. Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İsparta, 
Manisa, Muğla, Uşak; 

Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yoz
gat; 

Konya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Konya, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Niğde; 
Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, 

İçel, Kahramanmaraş; 
İllerini kapsar. 
Adalet Bakanlığı, gelen iş durumunu göz önünde bulundurarak aynı yerde birden fazla Devlet güven

lik mahkemesi kurulmasına karar verebilir. Bu halde mahkemeler numaralandırılır. 
Bir Devlet güvenlik mahkemesine gelen iş durumunun veya olağanüstü bir halin gerekli kılması hallerin

de bir mahkemenin yargı çevresinde bulunan il ve ilçeler Adalet Bakanlığının önerisi üzerine, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka bir yerdeki Devlet güvenlik mahkemesine bağlanabilir. Bu ka
rar Resmî Gazetede yayımlanır. Yayımdan önce açılmış davalar hakkında bu sebebe dayanılarak yetkisiz
lik kararı verilemez. 

Mahkeme kurulu 

MADDE 3. — Devlet güvenlik mahkemeleri, bir başkan ile iki üyeden oluşur. 
Her Devlet güvenlik mahkemesinde ayrıca iki yedek üye bulunur. 

Savcılık 

MADDE 4. — Her Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar Cumhu
riyet savcı yardımcısı bulunur. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Bir yerde birden fazla Devlet güvenlük mahkemesi kurulmuş olsa bile, bir Cumhuriyet savcılığı teşki
lâtı ile yettiniliır. 

Devlet «güvenlik mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet savcı yardımcılarının miktar ve nispeti, Adalet Ba
kanlığınca tespit edilir. 

Hâkim ve savcıların nitelikleri 

MADDE 5. — Devlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve bir asıl bir yedek üyesi ile Cumhuriyet savcı
sı, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasımdan; bir asıl bir yedek üyesi bi
rinci sınıfa ayrılmış as'kerî hâkimler arasından; Cumhuriyet savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve 
askerî hâkimler arasından atanır. 

Atama 

MADDE 6. — Devlet güvenlik mahkemelerinin başkanları, adlî yargıya mensup asıl ve yedek üyeleri, 
Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet ısavcı yardımcıları Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulunca atanır. 

Asıkerî hâkimlerden üye, yedek üye ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının atanmaları, özel kanunlarında 
gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yar
dımcıları dört yıl için atanırlar; süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder, görevlerde boşalma ol
ması hallerinde Adalet Bakanlığının bildirmesi üzerine yukarıdaki hükümler gereğince yetkili mercilerce o>n-
beş gün içinde yeni atamalar yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemesi başkainlığı, asıl ve yedek üyelikleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcııhğı görevlerine atananlar, bu süre içinde yüksek mah'kemelere seçilme hali dışında, başıka yer 
veya görevlere atanamazlar. 

Başkanlığa ve üyeliklere vekâlet 

MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi başkanının hukukî veya fiilî sebeplerle görevi başında bulun
maması hallerimde, başkanlık görevi, a'sıl üyelerden meslekte kıdemli olan tarafından yerine getirilir. 

Hukukî veya fiilî sebeplerle görevi başında bulunmayan asıl üyelerin yerine yedekleri; başkanlığa askerî 
hâkim üyenin vekâlet etmesi halinde ise adlî yargıdan gelen yedek üye mahkeme kuruluna katılır. 

Geçici görevlendirme 

MADDE 8. — Devlet güvenlik mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması ile teşekkül edemediği hal
lerde, boş olan üyelikler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, varsa aynı yerdeki diğer Devlet gü 
venlik mahkemelerinin, yoksa başka bir yer Devlet güvenlik mahkemesinin asıl veya yedek üyelerine ge
çici yetki verilmek suretiyle gecikmeksizin doldurulur. 

İş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu, bir Devlet güvenlik mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet savcı veya yardımcılarından bir veya 
bir kaçını, başka yer Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde, adlî yargı Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet 
savcı yardımcılarını da bulunduğu yer veya başka yerdeki Devlet güvenlik mahkemelerinde geçici olarak 
görevlendirebilir. 
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(M. G. K.) 
(Adalet Komisyonu Metni) 

Bir yerde birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi kurulmuş olsa bile, bir Cumhuriyet savcılığı teşkilatı 
ile yetin ilir. 

Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde Cumhuriyet savcı yardımcılarının miktarı doğrudan doğruya ve nis
peti ise Millî Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca tespit edilir. 

Hâkim ve savcıların nitelikleri 

MADDE 5. — Devlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve bir asıl bir yedek üyesi ile Cuimhuıriyet savcısı, 
birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; bir asıl bir yedek üyesi birinci sı
nıfa ayrılmış askerî hâkimler arasından; Cumhuriyet savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve askerî 
hâkimler arasından atanır. 

Atama 

MADDE 6. — Devlet güvenlik mahkemelerinin başkanları, adlî yargıya mensup; asıl ve yedek üyeleri, Cum
huriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 

Askerî hâkimler arasından üye, yedek üye ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının atanmaları, özel kanun
larında gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları, meşru mazeretleri halinde muvafakatları alınmadıkça dört yıldan önce başka bir yere veya 
göreve atanamazlar. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki istisnalar saklıdır. 

Süresi bitenler yeniden atanabilirler. 
Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevleri devam eder. Görevlerde boşalma 

olması halinde Adalet Bakanlığının bildirmesi üzerine yukarıdalki hükümler gereğince yetkili mercilerce on-
beş gün içinde yeni atamalar yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görevli başkan, üye, yedek üye, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcıları hakkında kendi kanunlarına göre yapılacak soruşturma sonunda görev yerlerinin değiştiril
mesine dair yetkili kurul veya mercilerce karar verildiği takdirde, ilgili hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet sav
cısı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının görev yeri veya görevi, özel kanunlarında gösterilen usule göre 
değiştirilebilir., 

Başkan ve üyenin bulunmaması hali 

MADDE 7. — Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanının huikukî veya fiilî sebeplerle görevi başında bulun
maması hallerinde, başkanlıik görevi, asıl üyelerden meslekte kıdemli olan tarafından yerine getirilir. 

Hukukî veya fiilî sebeplerle görevi başında bulunmayan asıl üyelerin yerine yedekleri; başkanlığa askerî 
hâkim üyenin vekâlet etmesi halinde ise adlî yargıdan gelen yedek üye mahkeme kuruluna katılır. 

Geçici görevlendirme 

MADDE 8. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması ile teşekkül edemediği hal
lerde, boş olan üyelikler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, varsa aynı yerdeki diğer Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin, yoksa başka bir yer Devlet Güvenlik Mahkemesinin asıl veya yedek üyelerine ge
çici yetki verilmek suretiyle gecikmeksizin doldurulur. 

îş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu bir Devlet güvenlik mahkemesi mezdindeki Cumhuriyet savcı veya yardımcılarından bir veya bir
kaçını, başka yer Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde, adlî yargı Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet sav
cı yardımcılarını da bulunduğu yer veya başka yerdeki Devlet Güvenlik Mahkemelerinde geçici olarak gö
revlendirebilir., 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

Görev 

Devlet güvenlik mahkemelerinin görevi 

MADDE 9. — Devlet güvenlik mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara bakmakla görevlidir: 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ila 143 üncü maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161, 163, 168, 

169, 171, 172, 384 üncü maddeleri ile 450 nci maddenin iki ve onbirinci 'bentlerinde, 499 uncu maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı suçlar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun 
•ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı, teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen 
kaçakçılık suçları; 

B) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendir
dikleri takdirde: 

1. Türk Ceza Kanununun 144, 145, 158, 159 ve 162 nci maddeleri ile 164, 165, 166, 174, 179, 180, 188 
inci maddelerinde, 191 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 192 nci maddesinde ve 193 üncü maddesinin ikinci fık
rasında ve 201, 234, 235, 236, 241 242, 254, 255, 256, 257, 258 ve 264 üncü maddelerinde (Teşekkül vücuda 
getirilerek işlenmesi hali hariç), 271, 296 nci maddelerinde; 311 ila 315'inci maddelerinde; 369 ila 374 üncü 
maddelerinde; 376 ila 382 nci maddelerinde; 385 ila 388 inci maddeleninde; 390 ila 394 üncü maddelerinde; 401 
ve 403 üncü maddelerinde; 448, 449, ve 450 nci maddelerinde (iki ve onbirinci bentler hariç); 451, 452 nci 
maddelerinde; 464 üncü maddelerinde; 495; 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinde (ikinci fıkrası hariç), 
500 üncü maddesinde; 512 ve 517 nci maddelerinde yazılı suçlar; 

2. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunda yazılı teşekkül vücuda getirmek sure
tiyle yapılan kaçakçılık suçları; 

3. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, gereç, 
tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; 

4. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanunda, Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununda ve Dernekler Kanununda yazılı suçlarla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde (teşekkül vücuda getirilerek işlenmesi hali hariç) yazılı suçlar; 

C) Bu maddede belirlenen suçları işlemek veya gizlemek amacıyla veya bu suçlar vesilesiyle ya da bu 
suçlarla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar. 

Yukarıda belli edilen suçları işleyenler, bunların suçlarına iştirak edenler; sıfat ve memuriyetleri ne 
olursa olsun Devlet güvenlik mahkemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayacağı kişilere 
ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

Askerî yargı ile ilgili suçlarda görev 

MADDE 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali dahil, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler sak
lıdır. 

Ancak; 9 uncu maddedeki hükümler dairesinde: 
A) Askerî Ceza Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı suçları asker olmayan kişilerle asker kişiler müş

tereken işlerlerse; 
B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 nci maddelerinde, 57 noi maddesinin son fıkrasında, 58 ve 59 uncu 

maddelerinde yazılı suçları asker olmayan kişiler müstakilen veya asker kişilerle müştereken işlerlerse; 
C) Asker olmayan kişiler, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11 inci mad

desinin (B) ve <C) bentlerinde yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarla irtibatlı 
olarak veya umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlerlerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanırlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Görev 

Devlet güvenlik mahkemelerinin görevleri 

MADDE 9. — Devlet güvenlik mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara bakmakla görevlidir: 
a) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 143 üncü maddelerinde; 146 ilâ 157 nci maddelerinde; 161, 163, 168, 

169, 171, 172, 174 üncü maddelerinde; 179 uncu maddenin ikinci fıkrasında; 180 inci maddesinde; 188 inci 
maddenin üçüncü ve müteakip fıkralarında; 201 inci maddesinde; 254 üncü maddenin ikinci fıikrasının ikin
ci cümlesi ile üçüncü fıkrasında; 255 inci maddesinde; 258 inci maddenin ikinci fıikrasının ikinci cümlesi ile 
beşinci fıkrasında; 312 nci maddenin ikinci fıkrasında; 313 ve 314 üncü maddelerinde; 370, 376, 377, 384, 
390 inci maddelerinde; 450 nci maddenin ikinci ve onbirinci bentlerinde; 499 uncu maddenin ikinci fıkrasın
da; 517 nci maddenin uygulanmasını gerektiren hallerde 516 nci maddede; yazılı suçlar, 

b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
246 ve 403 üncü maddelerinde yazılı toplu olarak veya teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen suçlar, 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunda yazılı teşekkül vücuda getirmek suretiy
le işlenen kaçakçılık suçlarıyla aynı Kanunun 29 ve 30 uncu maddelerinde yazılı suçlar, 

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilân edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilâ
nına neden olan olaylara ilişkin suçlar, 

e) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada be
lirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya (Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendirdikle
ri takdirde; 

1. Türik Ceza Kanununun 162 ve 164 üncü maddelerinde, 191 ve 193 üncü maddelerinin ikinci fıkra
larında, 234, 235, 236, 242, 256, 257, 271, 296 ve 369uncu maddelerinde, 371 ilâ 374 üncü maddelerinde, 
378 ilâ 382 nci maddelerinde, 385 ilâ 388 inci maddelerinde, 391 ilâ 394 üncü maddelerinde, 448 ve 449 uncu 
maddelerinde, 450 nci maddesinde, (ikinci ve onbirinci bentler hariç), 451, 452, 464, 495, 496, 497, 498 inci 
maddelerimde, 499 uncu maddesdnlde (ikinci fıkrası hariç), 512 nci maddesinde, yazılı suçlar. 

2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, gereç, te
slis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları, 

3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt, Dernekler ve Telsiz 
Kanunlarımda yazılı suçlar. 

Yukarıda belli edilen suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler, sıfat ve memuriyetleri ne 
olursa olsun Devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanırlar. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkıyö
netim hai dahil askerî mahkemelerin görevlerime ilişkin hükümler saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ IBÖLÜM 

Yargılama Usulleri 

Soruşturma usulü 

MADDE 1Q. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 
Devlet güvenlik mahkemesinin görevine güren suçların hazırlık soruşturması, bu mahkeme nezdimde bulu

nan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları tarafımdan yapılır. 
Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma 

yapılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yargılama Usulleri 

Uygulanacak usul hükümleri 

MADDE 11. — Bu Kanunda gösterilen özel hükümler saklı kalmak şartıyla, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin görevine giren suçların soruşturma ve kovuşturmalarında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hü
kümleri uygulanır. 

Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılamaması hallerinde tebligat, ba
sın veya radyo ya da televizyon araçları ile yapılabilir. 

Mahkemelerin derecesi ve en yakın mahkeme 

MADDE 12. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derecesindedir. 

Ancak, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkemeleri nazarı iti
bara alınır. Bir yerde birden çok Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş ise en yakın aynı derecedeki mahkeme, 
sayı itibariyle takip eden mahkemedir. 

Yetkisizlik ve görevsizlik kararına itiraz 

MADDE 13. — Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen yetkisizlik ve görevsizlik kararları aleyhine, an
cak bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet savcılığı acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü 

MADDE 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlıkları ilk derece adlî mahkeme
leri ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlıkları, Yargıtayın ilgili ceza dairesi tarafın
dan öncelikle ve kesin olarak çözümlenir. 

Soruşturma usulü 

MADDE 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması, bu mah
keme nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları tarafından yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma 
yapılır. 

Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet, Savcılığı suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını is
teyebilir. Bu ıtakdirde hazırlık soruşturması bu yer Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcısı tara
fından bizzat yapılır. 

Suç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruştur
masının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, askerî savcı veya 
yardımcısı tarafından bizzat yapılır. 

3 üncü ve 4 üncü fıkralara göre soruşturma yapmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile askerî 
savcılar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle yaparlar. 
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Suç, Devlet güvenlik 'mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Devlet güvenlik mahkemesi Cum
huriyet savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcılığından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını isteyebi
lir. Bu takdirde hazırlık soruşturması bu yer Cumhuriyet Savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları tarafın
dan bizzat yapılır. 

Suç, askerî bir mahalde işlenmişse Devlet güvenlıik mahkemesli Cumhuriyet savcılığı, hazırlık soruşturma
sının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, askerî savcı veya yar
dımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Dördüncü ve beşinci fıkralara göre soruşturma yapmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile askerî 
savcılar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle yaparlar. 

Bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında, suç görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bi
le Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya takibat yapılır. 

Cumhuriyet savcıları ve askerî savcıların suça el koymaları 

MADDE 11. — Mahallî Cumhuriyet savcılığı veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne göre askerî 
savcılık, ihbar veya herhangi bir suretle bu Kanun kapsamına giren ıblir suçun iışlendiğin'i haber alır almaz, 
durumu derhal Devlet güvenlıik mahkemesi nezdıinde bulunan Cumhuriyet savcılığına bildirmekle beraber, 
Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığımın işe el koymasına kadar gerekli soruşturmayı usulüne gö
re bizzat yapar ve evrakı derhal Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığına gönderir. 

Tanıklara yemin verilmesi 

MADDE 12. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması sırasında 
tanıklara yemin verdirilir. 

Soruşturma ve kovuşturmada yetki 

MADDE 13. — Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcısı 'ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, adlî 
yargı Cumhuriyet savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet güvenlik mahkemesli Cumhuriyet 'savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, soruşturma sırasında 
hâkim tarafından verilmesi gereken kararı, varsa o yer Devlet güvenlik mahkemesi yedek üyesinden, aksi 
halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. Bu istemler yirmlidört saat içinde karara bağlanır. 

Devlet güvenlik mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı itirazlar, Devlet güvenlik mah-
kemesindıe kesin karara bağlanır. 

Bütün zabıta makam ve memurları, Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcılarının soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmek zorunda
dırlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet güvenlik mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen emirler hakkında 
da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında bu emirler yazılı olarak verilir. Sözlü olarak verilen emir
ler bilahara yazı ile teyit edilir. 

Zabıtanın görev ve yetkileri 

MADDE 14. — Zabıta, soruşturma ve kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar gö
ren şahsı, Devlet güvenlik mahkemesi veya başkanının, Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcısının ve
ya Cumhuriyet savcı yardımcılarının, mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emirleriyle, belirtilen 
gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya mecburdur. 

Bu emir, çağırılanlar hakkında zabıtaya, ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir. 
Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların soruşturma veya kovuşturması sırasında Ceza Mu

hakemeleri Usulü Kanununa 1*696 Sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü madde hükümleri de uygulanır. 
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Cumhuriyet Savcıları ve Askerî Savcıların suça elkoymalan 
1 MADDE 16. — Mahallî Cumhuriyet savcılığı veya suç askerî bir mahalde işlenmişse, usulüne göre askerî 

savcılık, ihbar veya herhangi bir suretle bu Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğini haber alır almaz, 
keyfiyeti derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcılığına bildirmekle beraber, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının işe elkoymasına kadar gerekli soruşturmayı usulüne 
göre bizzat yapar ve evrakı derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı, suçun, Devlet Güvenlik 'Mahkemesinin görevine gir
mediği sonucuna vardığı takdirde, soruşturma evrakını ilgili Cumhuriyet Savcılığına veya askerî savcılığa iade 
eder. 

Soruşturma ve kovuşturmada yetki : 

MADDE 17. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, adlî 
yargı Cumhuriyet savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, soruşturma sıra
sında hâkim tarafından verilmesi gereken kararları o yerde Devlet Güvenlik Mahkemesi varsa yedek üye
sinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. Bu istemler yirmidört saat içinde karara 
bağlanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı itirazlar, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde kesin karara bağlanır. 

Bütün zabıta makam ve memurları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcılarının soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmek zorunda
dırlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen emirler 
hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında bu emirler yazılı olarak verilir. Sözlü olarak verilen emir
ler bilahara yazı ile teyit edilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden zabıta amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruş
turma ve kovuşturma yapılır. 

Zabıtanın görev ve yetkileri 

MADDE 18. — Zabıta, soruşturma ve kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar gö
ren şahsı, Devlet Güvenlik Mahkemesinin veya başkanının, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcı
sının veya Cumhuriyet Savcı yardımcılarının, mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emirleriyle be
lirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya mecburdur. 

Bu emir, çağrılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir. 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların soruşturma veya kovuşturması sırasında Ceza Mu 

hakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü madde hükümleri de uygulanır. 
Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça elkoymuş Cumhuriyet savcısı 

veya Cumhuriyet savcı yardımcısı, askerî savcı, sulh veya sorgu hâkimleriyle naip veya istinabe olunan hâ
kimin veya istinabe olunan Cumhuriyet savcısı veya askerî savcının emirleri hakkında da uygulanır. 

Bina, araç, gereç ve personelden geçici yararlanma : 

MADDE 19. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları soruşturmanın gerekli kılması halinde, geçici olarak, Devlet güvenlik mahkemesinin yargı çev
resi içindeki Devlet kurum ve organlarına, mahallî idarelere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunlara bağlı ku
rum ve kuruluşlara ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, 
ilgili kurum ve makamlarca geciktirilmeksizra yerine getirilir. 
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Bu madde hükümleri, Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suça el koymuş Cumhuriyet savcısı veya 
Cumhuriyet savcı yardımcısı, askerî savcı, sulh veya sorgu hâkimleriyle naip veya istinabe olunan hâkimin 
veya istina'be olunan Cumhuriyet savcısı veya askerî savcının emir ve istekleri hakkında da uygulanır. 

Zabıta amir ve memurları hakkında soruşturma 

MADDE 15. — Bu Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerindeki hükümlere aykırı hareket eden zabıta amiı 
ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

Yakalama ve tutuklama 

MADDE 16. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutuklanan 
kimse tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu 
olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır. 

Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan veya tutuklanan 
kimseler hakkında yukarıdaki fıkrada belirlenen süreler iki kat olarak uygulanır. 

Cumhuriyet savcılığının kararına itiraz 

MADDE 17. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet sav
cı yardımcılarının, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair verdikleri karara, dilekçe sahibi aynı za
manda suçtan zarar gören kimse ise, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde, bu kararı 
veren Cumhuriyet savcısının veya Cumhuriyet savcı yardımcısının mensup olduğu Devlet güvenlik mahke
mesine en yakın Devlet güvenlik mahkemesi başkanına itiraz edebilir. 

Mahkemelerin derecesi ve en yakın mahkeme 

MADDE 18. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından, Devlet gü
venlik mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derecesindedir. 

Ancak, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet güvenlik mahkemeleri nazarı itibare 
alınır. Aynı yerde birden çok Devlet güvenlik mahkemesi kurulmuş ise en yakın aynı derecedeki mahkeme, 
sayı itibariyle takip eden mahkemedir. 

Bina, araç, gereç ve personelden geçici yararlanma 

MADDE 19. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları, soruşturmanın gerekli kılması halinde, geçici olarak, Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çev
resi içindeki genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadî teşebbüs ve teşekküllerine, il özel idarelerine, be
lediyelere, resmî ve özel bankalara ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilir
ler. Bu istemler, ilgili kurum ve makamlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Özürsüz olarak bu istemleri zamanında yerine getirmeyen yukarıdaki kuruluşların sorumlu kişileri, bir ay
dan üç aya kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri; kıta, karargâh ve kurumlarından istemde bulunulması halinde, istem, yetkili amir
likçe değerlendirilerek yerine getirilebilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 610) 



— 38 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Türk Silahlı Kuvvetleri, kıt'a, karargâh ve kuramlarından istemde bulunulması halinde, istem, yetkili 
amirlikçe değerlendirilerek yerine getirilebilir. 

Tanıklara yemin verilmesi 

MADDE 20. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması sırasında ta
nıklara yemin verilir. 

Cumhuriyet savcılığının kararına itiraz 

MADDE 21. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet sav
cı yardımcısının, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair verdiği karara, dilekçe sahibi aynı zamanda 
suçtan zarar gören kimse ise, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde, bu kararı veren 
Cumhuriyet savcısının mensup olduğu Devlet güvenlik mahkemesine en yakın Devlet güvenlik mahkemesi 
başkanına itiraz edebilir. 

Yakalama ve tutuklama 

MADDE 22. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutukla
nan kimse, soruşturmanın bitiminde ve herhalde onbeş gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır. Ancak, za
bıta, Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcılarının 
veya olaya elkoyan suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı veya yardımcılarının ve 'bunların bulunmadıkları hal
lerde sulh veya sorgu hâkiminin yahut askerî savcının yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saatten faz
la tutamaz. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, sanığı, yetkili hâkim önüne getirmek için gerekli süre, bu müddetlere dahil de
ğildir. 

Soruşturmada izin : 

MADDE 23. — Bu Kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında soruşturma yapı
labilmesi : 

A) Bakanlar Kurulu Üyeleri ve Milletvekilleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
B) General ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının, 
C) Müsteşarlar hakkında Başbakanın, 
D) Yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkında Dışişleri Bakanının, 
E) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakaiiınm, 
>F) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay 

başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Danıştay Başsavcısı, Askerî Yargı 
tay Başsavcısı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile Cumhu
riyet savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, askerî hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına göre 
yetkili kurum ve makamların, 

iznine bağlıdır. 
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetkili kurum ve makamlar tarafından soruşturma yapılmasına izin ve

rilmediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem yapılır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışında
dır. 

Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuraları saklıdır. 

İlk soruşturma yapılmaması 

MADDE 24. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 
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Durulma ile ilgili özel hükümler 

MADDE 20. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar acele işlerden sayılır ve bu suçlara 
ilişkin davalara adlî aravermede de bakılır. 

Bu davalarda Cumhuriyet savcılığı, sanığın kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden ibaret olduğunu, ka
nunî unsurları ile uygulanması istenen kanun maddelerini ve delilleri belirtmek suretiyle iddianameyi özetle
yerek okuyabilir. 

Devlet güvenlik mahkemesinde görülmekte olan davaların talik süresi, zorunlu haller dışında otuz günden 
fazla olamaz. 

Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet savcılığına, müdahil veya vekiline; 
iddialara karşı savunmasını yapmak için ise sanık veya vekiline verilecek süre onbeş günü geçemez. Ancak, 
onbeş ve daha fazla sanıklı davalarda bu süreler bir aya kadar uzatılabilir. 

îkiyüzden çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmının duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmu
yor ise, duruşmanın bu oturumlarının yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu sa
nıkların yokluklarında yapılan oturumlarda kendileri ile ilgili bir durum ortaya çıktığı takdirde buna ilişkin 
söz ve işlerin esaslı noktaları müteakip oturumlarda kendilerine bildirilir. 

Devlet güvenlik mahkemesi, davaların hızla yürütülmesi, delillerin zamanında ve eksiksiz tespiti ile gü
venlik bakımından duruşmanın başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. 

Devlet güvenlik mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 216 ncı maddesindeki şartlara bakılmak
sızın, tanık ve bilirkişileri naip hâkim marifetiyle dinleyebilir. 

Tebligat 

MADDE 21. — Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılamaması hallerin
de tebligat, işin ivediliğine göre basın veya radyo vasıtasıyla yapılabilir. 

Duruşmada hazır bulunmayan sanık 

MADDE 22. — Sorgusu yapılmış olan sanık, talik veya tehir olunan günde gelmez ve mahkemece de 
duruşmada hazır bulunmasına lüzum görülmezse, duruşmada hazır bulunmak mecburiyetinden vareste tutul
ma istemi olmasa bile dava gıyabında bitir ilebilir. 

Duruşmanın inzibatı ve cezalar 

MADDE 23. — Duruşmanın inzibatını sağlamak, mahkeme başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, mahkeme başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 
Mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı 

yardımcısına, tutanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan kişi hak
kında, mahkemece tutuklama kararı verilir. Tutuklanan kişi yirmidört saat içinde sorguya çekilerek inzibatî 
nitelikte olmak üzere bir aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Bu karar kesindir. 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 58 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu cezanın üçte biri hücrede infaz olunur. 
Mahkeme duruşmanın inzibatını bozan sözlü veya yazılı beyan ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme 

başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı yardımcısına, tutanak kâ
tibine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. Bu yasağa 
rağmen yayımda bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla birlikte beşbin liradan onbeşbin liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 
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Hâkimlerin reddi istemini inceleyecek merci 

MADDE 25. — Devlet güvenlik mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine dair istemler, reddi istenilen 
başkan veya üyede değişiklik yapılmaksızın bu mahkemece incelenir, İstemin reddine ilişkin kararlar aleyhine 
itiraz edilemez. Ancak esas hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

Duruşmada hazır bulunmayan sanık 

MADDE 26. — Sorgusu yapılmış olan sanık, talik veya tehir olunan günde gelmez ve mahkemece de du
ruşmada hazır bulunmasına lüzum görülmezse, duruşmada hazır bulunmak mecburiyetinden vareste tutul
ma istemi bulunmasa bile, daVa gıyabında bitirilebilir. 

Duruşmanın inzibati ve cezalar 

MADDE 27. — Duruşmanın inzibatını sağlamak.mahkeme başkanına aittir. 

Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, mahkeme başkanı derhal 'duruşma salonundan çıkartır. 

Mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı 
yardımcısına, tutanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan kişi 
hakkında, mahkemece tutuklama kararı verilir. Tutuklanan kişi yirmidört saat içinde sorguya çekilerek inzi
bati nitelikte olmak üzere, iki aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 58 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu cezanın üçte 'biri hücrede infaz olunur. 
Bu kararlar kesindir. 

Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan sözlü veya yazılı 'beyan ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme 
başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, (Cumhuriyet savcı yardımcısına, tutanak kâ
tibine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. Bu yasağa 
rağmen yayımda bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla birlikte ıbeşbin liradan oribeşbin liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafiyi o günkü duruşmanın tamamına çık
mamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. Bunların, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde 
aksatacak davranışlara devam edeceği anlaşılır ve hazır bulunması gerekli görülmezse yokluğunda duruşmaya 
devam olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına 
engel olacak biçimde uygulanamaz. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık ve müdafiin, bundan sonraki duruşmalarda da duruşmanın inziba
tını bozmakta ısrar etmeleri halinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmalara katılmamalarına da karar ve
rilebilir. 

Yukarıdaki fıkra, müdafi hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet, ilgili baroya bildirilmekle beraber mü
vekkiline de dilerse, başka bir müdafi tayin etmesi için süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, ken
disini tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çılkaritıllam saınıik veya müdafii, tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında yapılan 
iş ve üıştomferiın esaslı mıoMaıliaa-ı ıbld!irilliır,: Müdafi dilerse yolklüğumdialkii tutainıaıkilarıın önnıelkteri de ıkıendMme 
verilir. 

Yulkaırdia yazılı halerde duınnşma isıakmuındatı çıkarılan veya duruşmalara katılmamalarına karar verilen 
sanık veya müdafiler, mahkemenin tayin edeceği süre içinde yazılı savunma verebilirler. 
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Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafii o günkü duruşmanın tamamına çık
mamak üzere duruşma salonundan çıkartır. Bunların, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde 
aksatacak davranışlara devam edecekleri anlaşılır ve hazır bulunmaları gerekli görülmezse, yokluklarında 
duruşmaya devam olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapıl
masına engel olacak biçimde uygulanamaz. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık ve müdafiin, bundan sonraki duruşmalarda da duruşmanın inziba
tını bozmakta ısrar etmeleri halinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmaların tamamına veya bir kısmına 
katılmamalarırıa da karar verilebilir. 

Yukarıdaki fıkra, müdafi hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet ilgili baroya bildirilmekle beraber mü
vekkiline de, dilerse başka 'bir müdafi tayin etmesi için süre verilir. 

Müdafi, avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, ken
disini tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında ya
pılan iş ve işlemlerin esaslı noktaları bildirilir. Müdafi dilerse yokluğundaki tutanakların örnekleri de ken
disine verilir. 

Yukarıda yazılı hallerde duruşma salonundan çıkarılan veya duruşmalara katılmamalarına karar verilen 
sanık veya müdafiler, mahkemenin tayin edeceği süre içinde yazılı savunma verebilirler. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti ' 

MADDE 24. — Çok sanıklı davalarda veya mahkemece gerekli bulunduğunda duruşma safahatı, mah
kemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite müsteniden sonradan dü
zenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı düzen
leyen tutanak katibi tarafından tasdik edilir. 

Bunların birer örneği, önceden isteyen sanık ve müdafie verilir. 

Kurulda değişiklik 

MADDE 25. — Mahkeme kurulunda değişiklik olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tutanaklar, de
ğişen hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce okunur. 

Hakimlerin reddi istemini inceleyecek merci 

MADDE 26. — Devlet güvenlik mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine dair istemler, reddi istenilen baş
kan veya üyede değişiklik yapılmaksızın bu mahkemece incelenir. İstemin reddine ilişlkin kararlar aleyhine 
itiraz edilemez. Ancak, esas hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

Temyiz mercii 

MADDE 27. — Devlet güvenlik mahkemesi kararlarının temyiz mercii Yargıtaydır. 
Yargıtayda inceleme, suçun niteliğine göre ilgili ceza dairesinde yapılır. 

Uyuşmazlıkların çözümü 

MADDE 28. — Devlet güvenlik mahkemeleri arasındaki yeltlki uyuşmazlıkları ve ilik derece adlî yargı 
mahkemeleriyle Devlet güvenlik mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlıkları, Yargıtayın ilgili ceza dairesi 
tarafından öncelikle ve kesin olarak çözümlenir. 
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Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti 

MADDE 28. — Çok sanıklı davalarda veya mahkemece gerekli bulunduğunda, duruşma safahatı, mah
kemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite müsteniden sonradan dü
zenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı düzenle
yen tutanak kâtibi tarafından tasdik edilir. 

Bunların 'birer örneği, önceden isteyen sanık ve müdafiye verilir. 

Kurulda değişiklik 

MADDE 29. — Mahkeme kurulunda değişiklik olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tutanaklar, deği
şen hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce okunur. 

Temyiz mercii 

MADDE 30. — Devlet Güvenlik Mahıkemıeisli kararlarınım 'temiyiz meroii Yargıtaydır-
Yargutayda inceleme, suçun niteliğime göre ilgili ceza dairesinde yapılır. 

Duruşma ile ilgili özel hükümler 

MADDE 31. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar acele işlerden sayılır ve bu suç
lara ilişkin davalara adlî aıravermede 'de balkıdır. 

Devlet Gülvöniık Mahkemelerimde görülmekte olan davalarım talik süresıi otuz gündem fazlıa olamaz. 
Bu davalarda, esas hakkındaki iddiasını bildirmek içim Cumhuriyet savcılığına, müdafii veya vekilime; 

iddialara ıtoarşı ısıaıvuinrnıasımı yapmak içim ise sanık veya velkiime verilecek süre 'onıbeş günü geçemez. Anoalk, 
ombeş ve daha fazla sanıklı davalarda bu süreler bir aya kadar uzaltiafolilir,; 

Bu davalarda Cumahuıriyet savcılığı, sıaınığım kimliğini, suç teşkil ©den eylemlim nedem ibaret olduğumu, 'ka
nunî unsurları ile uygulanması istenen kanun maddelerini ve delilleri belirlemek suretiyle iddianameyi 
özetleyerek okuyabilir. 

Ikiyüzden çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmınım duruşmamın ıbaızı oituruımıları i e ilgileri bulun
muyor dse, duruşmanın bu oturumlarınım yokluklarımda yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancalk bu 
sanlıkların yokluklarımda yapılan lotururnlarda kendileri ile ilgili ıbir durum ortaya çıktığı takdirde buma iliş
kim söz ve işlerin esaslı noktaları ımütealkip oturumlarda kendilerine 'bildirilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi güvenlik veya davaların hızla yürütülmesi, delillerin zamanında ve eksik
siz tespiti bakımından duruşmanın başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumun 216 ncı maddesiimdelkıi şartlara ba
kılmaksızın tanık ve bilirkişileri naip hâkim marifetiyle veya istinabe suretiyle' dinleye'bilir. 

DÖRIDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer görevliler 

MADDE 32. — Devlet Güvenlik Mahkemelerimde ve Cumhuriyet Savcılığımda görev yapacak yeteri 
kadar ıgenıel idare hizmetleri ile 'yardımcı ve sair hizmetlere ımensup personel, Devlet Güvenılk Mahkemeleri 
adalet komisyonlarınca atanır. Bunlarla ilgili kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra 'teşkilatı kadrolarıma eklenir,; 

Bu madde gereğince aJtamanlarım ıiş denetim ve gözetimleri, (bağlı bulundukları mahıkeme başkanlığı ve 
Cuımlhuııliyet savcılığı! (tarafımdan yapılır. Mahkeme başkanı veya Curnııhuriyet savcısı lüzum gösterirse ve hiz
metlim gereği olarak ıgörev yerleri Adalet fBalkanlığıınca değiştirilebilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 610) 



— 43 — 

(M. G. K.) 
(Adalet Komisyonu Metni) 

Uygulanacak usul hükümleri sv; 

MADDE 29. — Bu Kanunda gösterilen özel hükümler salklı kalmak şartıyla, Devlet güvenlik mahkeme
lerinin görevine giren suçların soruşturma Ve kovuşturmalarında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümle
ri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ ©ÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Diğer görevliler 

MADDE 30. — Devlet güvenlik mahkemelerinde ve Cumhuriyet savcılığında görev yapacak yeteri ka
dar, genel idare hizmetleri ile yardımcı vesair hizmetlere mensup personelin ilk defa atanmalarında, memuriye
te giriş sınavları Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre Devlet güvenlik mahkeme
leri Adalet komisyonlarınca yapılır. Kazananlar hakkında hazırlanacak atamalara ilişkin evrak Adalet Ba
kanlığına gönderilir. Atamalar Bakanlığın onayı ile tekemmül eder, 

Bu madde gereğince atananların iş denetim ve gözetimleri, bağlı bulundukları mahkeme başkanlığı ve 
Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılır. Mahkeme başkanı veya Cumhuriyet savcısının lüzum göstermesi ha
linde veya hizmetin gereği olarak bunların görev yerleri Adalet Bakanlığınca değiştirilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet Komisyonu 

MADDE 31. — Devlet güvenlik mahkemesi kurulan yerlerde birer Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet 
Komisyonu kurulur. Komisyon, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanının başkanlığında, bir asıl ve bir yedek 
üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek hâkimler ile Devlet güvenlik mahkemesi Cumhu
riyet savcısından oluşur. Aynı yerde birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi bulunduğu takdirde, komisyon 
başkanı da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Başkan veya hâkim üyenin yokluğunda bu 
Kanunun 7 nci maddesi kıyas yoluyla uygulanır. Cumhuriyet savcısının yokluğunda ise kendisine vekâlet 
eden komisyona iştirak eder. 

Bu komisyon, Devlet güvenlik mahkemesinin hâkim ve savcılar dışında kalan personeli hakkında, kanun
larla adlî yargı adalet komisyonuna verilen tüm görev ve yetkileri kullanır. 

Komisyonun yazı işleri, başkanın mensup olduğu mahkeme yazı işleri müdürlüğünce yürütülür. 

Gözetim hakkı 

MADDE 32. — Devlet güvenlik mahkemeleri başkanları, yargılama ve müzakerelerin selâmeti ve duruş
malarda düzenin sağlanması ve iş bölümü yapılması konularında mahkemenin asıl ve yedek üyeleri; Devlet 
güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet savcıları da işlerin düzenli ve kanuna uygun olarak yürütülmesinde Cum
huriyet savcı yardımcıları üzerinde gözetim hakkına sahiptirler. 

Denetim 

MADDE 33. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile Cumhuriyet savcıları teşkilatı adalet müfettişlerince 
denetlenir. 

Özlük isleri 

MADDE 34. — Devlet güvenlik mahkemelerinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet sav
cısı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla diğer personelin özlük işlerinde, denetimlerinde, haklarında disiplin 
soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesinde, şahsî ve görevle ilgili suçlarının soruşturma ve kovuş-
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Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet Komisyonu 

MADDE 33. — DeMlöt Güvenlik 'Mahkemesi kurulan yenlerde blireîr Devlet Güvenlik Mahikemesi Adalet 
Komisyonu kurulur. Komisyonun başkanı 'bir asıl <ve 'bir yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuırulun-
oa ıbellirienecak hâkimler ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet saJvcısındıan «oluşur. Başkan veya ha
klim üyenliın yokluğunda ibu Kanunun 7 noi maddesi kıyas yoluyla uygulanır. Cumhuriyet savcısının yok
luğunda ise ıktenıdMınıe vekâlet edem, ıkamiisyana iştirak öder. 

Bu komisyon, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hâkim ve savcılar dışında kalan personelli hakkında, 
kanonlarla aıdlî yargı Adalet Komıisyonıuna verilen tüm görev ve yeCkileri kulıanor. 

Komisyonun yazı işleri, başkanın memsup olduğu mahkeme yazı işleri müdürlüğünce yürütülür, 

Bina, araç ve gereçler 

MADDE 34. — Devlet güvenlik mahkemelerinin görev yapacakları binaların temini ve bu mahkemele
rin araç, gereç vesair ihtiyaçları Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümlerine eklenecek ödeneklerden kar
şılanır. 

Özlük işleri 

MADDE 35. — Devlet güvenlik mahkemelerinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet sav
cı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla diğer personelin özlük işlerinde, denetimlerinde, haklarında disiplin 
soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesinde, şahsî ve görevle ilgili suçlarının soruşturma ve kovuş
turmalarında, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kendi mesleklerine ait kanunların ilgili hükümleri 
uygulanır. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, tazminatları, ödenekleri, yollukları ve diğer personel gider
leri, bağlı oldukları Bakanlık bütçesinden karşılanır. 

Devlet güvenlik mahkemelerine atanan görevlilerin, bu görevlerde geçirecekleri süreler esas mesleklerinde 
geçmiş sayılır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları adlî aravermeden faydalanamazlar. İşlerin elverdiği oranda, kendilerine, özel kanunları gereğince 
yıllık izinleri verilebilir. 

Gözetim hakkı 

MADDE 36. — Devlet güvenlik mahkemeleri başkanları, yargılama ve müzakerelerin selametinin ve 
duruşmalarda düzenin sağlanması ve iş bölümü yapılması konularında mahkemenin asıl ve yedek üyeleri; 
Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet savcıları da işlerin düzenli ve kanuna uygun olarak yürütülme
sinde Cumhuriyet savcı yardımcıları üzerinde gözetim hakkına sahiptirler. 

Görev yerlerinin değiştirilmesi 

MADDE 37. — Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli başkan, üye, yedek üye, Cumhuriyet savcısı ve 
Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında kendi kanunlarına göre yapılacak soruşturma sonunda görev yer
lerinin değiştirilmesine dair yetkili kurul veya mercilerce karar verildiği takdirde, ilgili hâkim, askerî hâ
kim, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcısının görev yeri veya görevi, özel kanunlarında gös
terilen usule göre değiştirilebilir. 

Denetim 

MADDE 38. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile Cumhuriyet savcılığı teşkilatı adalet müfettişlerince de
netlenir. 
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turulmasında bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kendi mesleklerine ait kanunların ilgili hükümleri uy
gulanır. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, tazminatları, ödenekleri, sürekli görev yollukları ve diğer 
personel giderleri, bağlı oldukları bakanlık bütçesinden karşılanır. 

Askerî yargıya mensup hâkim ve Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında verilecek Yargıtay notları ve 
adalet müfettişlerince düzenlenecek siciller ile askerî yargıya mensup Cumhuriyet savcı yardımcüarı hak
kında Cumhuriyet savcısı tarafından verilecek siciller ve bunlar hakkında adalet müfettişlerince yapılacak so
ruşturmalara ilişkin evrak Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

Devlet güvenlik mahkemelerine atanan görevlilerin, bu görevlerde geçirecekleri süreler esas mesleklerinde 
geçmiş sayılır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları adlî aravermeden faydalariamazlar. İşlerin elverdiği oranda, kendilerine, özel kanunları gereğince 
yıllık izinleri verilir. 

Bina, araç ve gereçler 

MADDE 35. — Devlet güvenlik mahkemelerinin görev yapacakları binaların temini ve bu mahkeme
lerin araç, gereç ve sair ihtiyaçları Adalet Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümlerine eklenecek ödeneklerden kar
şılanır. 

Kovuşturma giderleri 

MADDE 36. — Devlet güvenlik mahkemelerinin ve Cumhuriyet savcılığının kovuşturma giderleri, Adalet 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Devlet güvenlik mahkemesi başkan, asıl ve yedek üyeleri ile 
Cumhuriyet savcıları ve savcı yardımcıları ve bu mahkemelerde çalışan diğer görevlilere keşif, bilirkişi ince
lemesi, delillerin tespiti ve soruşturma vesair adlî işlemler için merkez ilçe hudutları dışında görev yapmaları 
halinde, gerçek yol giderleri ile görevde geçen günler için ek gösterge dahil brüt aylık tutarlarının otuzda 
biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark belgelere dayalı ol
mak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler, gündeliklerin yüzde ellisini geçemez. 

Devlet güvenlik, mahkemıesiiniın bulunduğu belediye hudutları dahilinde yapılacak adlî işlemlerde mahke
me hâkimleri, Cum'huriyeit cavcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları ile diğer görevlilerin yol giiderlerfi ve 
tazminatları hakkında Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Lojman tahsisi 

MADDE 37. — Devlet güvenlik mahkemesi başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet 
savcı yardımcılarına, görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince, önceÛÜkle ve sıraya bakılmak
sızın Adalet Bakanlığınca lojman tahsis edilir. Lojman tahsis edilemieyenlere, kirasıinın lojman kirasından faz
la olan kısmı Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle konut temin edilir. 

Devlet güvenlik mahkemesinin askerî yargıya mensup; üyeleriyle Cumhuriyet savcı yardımcıları, sıraya 
tabi olmaksızın Silahlı Kuvvetlere ait lojmanlardan da yararlanabilirler. 

Devlet güvenlik mahkemelerinin sıkıyönetim askerî mahkemelerine dönüştürülmesi 

MADDE 38. — Devlet güvenlik mahkemesinin yargı çevresinin tamamını veya 'bir kısmım kapsayacak 
şekilde sıkıyönetim ilan edilmesi halinde o yargı çevresinde birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi ol
mak kaydıyla, Devlet güvenlik mahkemesi aşağıdaki esaslara göre sıkıyönetim askerî mahkemesine dönüş-
türülebilr; 

a) Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi, Millî Savunma Bakanlığının istemi üzerine, o yargı 
çevresindeki bir numaralı Devlet güvenlik mahkemesi, dışında kalan Devlet güvenlik mahkemeleri kuruluş-
larındakü usule göre kaldırılabilir. 
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Kovuşturma giderleri • 

MADDE 39. — Devlet Güvenlik Mahlkemderiıniın ve Cumhuriyet savcılığının kovuşturma giderleri, Ada
let Balkanhğı Büıtçesiniin illgii tertibSındten ödenir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Ibaşikan, asıl ve yedek üyeleri iiHö Cumhuriyet savcıları ve «avcı yardımcıları 
ve ıbu mahkemelerde çalışan diğer görevMere keşif, ıbiirkişi liıncelemesli, delilerin tespitli ve soruşturma ve 
sair adlî işlemler [içim müerlkez ilçe hudutları dışında görev yapılmaları halimde, gerçek yol giderleri ile görev
de geçen günler İçim ek gösterge dahil 'brüt aylık ıtutıariarının otuzda biri oranında gündelik verilir. Bu gün
delikler, izorunlu giderleri (karşılamazsa, aradaki farlk (belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Ancaik, 
bu suretle yapılacak ödemeler, gündeliklerin yüzde ellisini) geçemez. 

Devlet GüvenHik MahtoemesimİM bulunduğu merkez ilçesi dahilimde yapılacak adlî işlemlerde mahkeme 
hâkimleri-, ıCurnıhuriyet savcıları ve diğer görevlilerin yol giderleri ve ıtazmÜnatları haklkmda Harçlar Kanu
nunun 34 üncü ımiadıdesi hükümleri uygulanır. 

Konut tahsisi 

MADDE 40. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri baş'can ve üyeleriyle Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet 
savcı yardımcılarına, görev yaptıkları yerlerde ve gö evlerinin devamı süresince kira karşılığı olmadan ko
nut tahsis edilir. Konut tahsis edilemeyenlere kirası Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere konut 
temin edilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Sıkıyönetim Mahkemelerine dönüştürülmesi 

MADDE 41. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresini kapsar şekilde sıkıyönetim ilan edilme
si halinde Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi, Millî Savunma Bakanlığının istemi ve Adalet Bakan
lığının teklifi üzerine o yerdeki Devlet Güvenlik Mahkemesinin sıkıyönetim askerî mahkemesine dönüşme
sine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bu halde Devlet güvenlik mahkemeleri başkaca 
işlemi gerektirmeksizin sıkıyönetim askerî mahkemesi hüviyetini iktisap ederek bu kuruluşu ile 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanunu hükümlerini uygular. 

Bu mahkemeler, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri dışında kalıp da bu Ka
nunun 9 uncu maddesi kapsamına giren fiillere ilişkin davalara da bakar. 

MADDE 42. — 26.10.1963 tarih ve 357 (sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki Bk Madde 4 ek
lenmiştir. 

EK MADDE 4, — Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardıımcı-
lığı görevlerine atanan aslkerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe ıkıdemliiği, kademe ilerlemesi yapmaları
nı sağlayacak yeterlilikleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Fersoinel Kanununun ve Ibu Kanunun hükümleri 
saklı kalmak şartı ile, aşağıda ibelürtilen şekilde düzenlenecek sicillerle tespit olunur. 

A) Birinci sınıfa ayrılmış üye ve yedek üye aslkerî hâkimlere subay sicil belgesi düzenlemeye ve sicil 
vermeye yetkili 'birinci sicil amiri Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, ikinci sicil amiri Millî Savunma Baka
nıdır. 

B) Cumhuriyet savcı yardımcılığı kadrolarına atanan aslkerî hâkim subaylar halkkında: 
1. Meslekî sicil belgesi, Yangıtaydla inceleme yapan dairece ve adalet müfettişlerince 357 sayılı Askerî 

Hâkimler Kanunu esasları göz önünde tutularak verilece'k sicil notlarına göre düzenlenir ve bu sicil belgesi 
süresi içinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

2. Subay sicil belgesi, sırasıyla; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve Millî Savun
ma Bakanı tarafından düzenlenir. 

Cumhuriyet savcı yardımcısı askerî hâkim subaylar hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
savcısı tarafından, subay sicil formu esaslarına göre kanaat notu verilir. Yukarıda belirtilen sicil amirleri, su
bay sicil belgelerini düzenlemede bu notları göz önünde bulundurur. 
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b) (a) bendi hükümlerine göre kaldırılan Devlet güvenlik mahkemelerindeki dava dosyaları bir numa
ralı Devlet güvenlik mahkemesine devredilir. 

c) Kaldırılan Devlet güvenlik mıaıhlkemderinde görevli adlî ve askerî yargıya mensup hâlkıimller, o yargı 
çevresinde kurulan sılkıyönetim asıkerî mahkemesine atanırlar. 

Mülkî makamlara bildirme zorunluluğu 

MADDE 39. — Devlet güvenllik mahkemelerince hürriyeti bağlayıcı cezaya mıahkûm edilenler, cezaları
nın bihalkkun 'infazından sonra devamlr olarak oturdukları ikamet ve iş yeri adresleriyle 'bunlarım değişiklikle
rini, beş yılı geçmemek üzere, hü'kmolunan cezaiya eşit bir müddetle İkamet yeri ımıülki makamımla bildirmek 
zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 40. — 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek madde 7 ve ek mad
de 8 eklenmiştir. 

EK MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardımcılığı gö
revlerine atanan askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapmalarını sağ
layacak yeterlilikleri, bu Kanunun ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümleri sak
lı kalmak şartı ile, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecek sicillerle saptanır. 

a) Birinci sınıfa ayrılmış üye ve yedek üye askerî hâkimlere subay sicil belgesi düzenlemeye ve sicil ver
meye yetkili birinci sicil amiri Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, ikinci sicil amiri Millî Savunma Bakanıdır. 

b) Cumhuriyet savcı yardımcılığı kadrolarınla, atanan askerî hâkim subaylar hakkında; 

1. Meslekî sicil belgesi, Yargıtayda inceleme yapan dairece ve adalet müfettişlerince, bu Kanundaki esas
lar göz önünde tutularak verilecek sicil notlarına göre düzenlenir ve bu sicil belgesi süresi içinde Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilir. 

2. Subay sicil belgesi, sırasıyla; Millî Savunma Bakanlığı ilgili müsteşar yardımcısı, müsteşarı ve Millî 
Savunma Bakanı tarafından düzenlenir. 

Cumhuriyet savcı yardımcısı askerî hâkim subaylar hakkında Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet sav
cısı tarafından, subay sicil formu esaslarına göre kanaat notu verilir. 

EK MADDE 8. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin askerî yargıya mensup; mahkeme üyeleri ile Cum
huriyet savcı yardımcıları, Genelkurmay Personel Başkanı, Adlî Müşaviri ile atanacakların mensup olduğu 
Kuvvet Komutanlığının personel başkam ile adlî müşaviri ve Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet işleri 
Başkanından oluşan Kurul tarafımdan seçilir ve usulüne uygun olaraik atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümleri, 1 Mart 1984 tarihinden itibaren işlenen suçlar hakkında 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
Adalet Bakanlığı Bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere, Maliye Baikanlığı Bütçesinin ilgili 
tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3.' — Bu Kanunla kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarımı karşıla
mak üzere ilişik cetveldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler bölümü 
hâkimlik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİOt MADDE 1. — Bu Kanun hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, işlenen ve 
Devlet güvenlik mahkemelerinin görevine giren suçlar hakkında uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ada
let Bakanlığı Bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili ter
tiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEOÎCt MADDE 3. — Bu Kanunla kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ilişik cetveldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler bölümü hâkim
lik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

Mülkî makamlara bildirme zorunluluğu 

MADDE 43. — Devlet Güvenlik Mahkemelerince veya Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerince verilen hü
kümlerle hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar, cezalarının bihakkın infazından sonra, devamlı olarak 
oturdukları ikamet ve işyeri adresleriyle bunların değişikliklerini, foeş yılı geçmemek üzere, hükmolunan ceza
ya eşit bir müddetle ikamet yeri mülkî makamına bildirmek zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yürürlük 

MADDE 44. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 45. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

Yürürlük 

MADDE 41. — Bu Kanunun; 
a) Göreve ilişkin hükümleri 1 Mart 1984, 
b) Atamaya ilişkin hükümleri 1 Ocak 1984, 
c) (Diğer hükümleri yayımı, 
Tarihlinde yürürlüğe giner. 

Yürütme 

MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür* 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METNE BAĞLI CETVEL 

KADRO CETVELİ 

Görev Unvanı Sınıfı Derecesi Adet 

Başkan 
Üye (Asıl ve yedek) 
Cumhuriyet savcısı 
Cumhuriyet savcı yard. 
Cumhuriyet savcı yard, 
Cumhuriyet savcı yard. 
Cumhuriyet savcı yard. 
Yazı işleri Müdürü 
Yazı işleri Müdürü 
Yazı işleri Müdürü 
Yazı işleri Müdür yard, 
(Memur (Adlî emanet) 
Memur (Adlî emanet) 
Memur (Adlî emanet) 
Memur (Levazım - arşiv) 
Memur (Levazım - arşiv) 
Memur (Levazım - arşiv) 
Zahit Kâtibi 
Zahit Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Şoför 
Şoför 
Müstahdem 
Müstahdem 
Müstahdem 
Müstahdem 
Müstahdem 
Gece Bekçisi 
Gece Bekçisi 
Gece Bekçisi 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 

Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
G. t. H. S. 
G. I. H. S. 
G. İ. H, S, 
G. I. H. S. 
G. t. H. S, 
G, t H. S, 
G. î. H. S. 
G, II. H, S. 
G, İ H. S. 
G. I. H. S. 
G. t. H. S, 
G. I. H, S. 
Yard. H. S. 
Yard, H. S. 
Yard, H. S. 
Yard, H, S. 
Yard. H, S, 
Yard. H. S. 
Yard. H. S. 
Yara. H. S. 
Yard, H. S. 
Yard. H. S. 
Yard. H. S. 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 

12 
13 
10 
11 
12 
13 
14 
12 
13 
14 
12 
13 
14 

24 
48 
8 

10 
15 
15 

. 8 
8 
8 
8 

24 
4 
5 
6 
4 
5 
6 

16 
24 
32 
40 
8 

16 
8 

16 
24 
32 
40 
4 
8 

12 
4 
8 

12 
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(M. G. K.) 
(Adalet Komisyonu Metni) 

KADRO CETVELİ 
Görev Unvanı Sınıfı Derecesi Adet 

Başkan 
Üye (Asıl ve yedek) 
Cumhuriyet Savcısı 
Cumhuriyet savcı yardımcısı 
Cumhuriyet savcı yardımcısı 
Cumhuriyet savcı yardımcısı 
Cumhuriyet savcı yardımcısı 
Yazı işleri Müdürü 
Yazı işleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı 
Adlî emanet memuru 
Levazım - Arşiv memuru 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Şoför 
Adlî tabip 
Müstahdem 
Müstahdem 
Gece bekçisi 
Kaloriferci 

Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel îdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel îdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Sağlık Hizmetleri 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 

1 
1 
l 
1! 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
8 

13 
5 

13 • 
14 
14 
14 

24 
48 

8 
10 
15 
15 
8 
8 
8 
8 

24 
8 
8 

14 
14 
34 
58 
24 

8 
40 
90 
30 
30 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 611 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 257 nci Maddesine Dört 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mecli
since Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko

misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/50; M. G. Konseyi : 2/104) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 232) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 17 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 

06-2033/2/50/1782 

Konu : Kanun Teklifi. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Aralık 1982 tarihli 31 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
reddedilen 743 Sayıh Tttrk Kanunu Medenîsinin 257 n i Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkuıda Kanun 
Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 257 nci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Nurettin ERSÎN 
Orgeneral 
KJKJL ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi 
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GEREKÇE 

743 sayılı Türk Medenî Kanununun, evlat edinme ile ilgili hükümleri, öncelikle evlat edinilenlerin maddî 
yararlarını, ikinci derecede de, evlât edinenlerin manevî ihtiyaçlarını gözetmiştir. Ne varki, bazı hallerde ev
latlık, gurur duyacağı ailesinin elinden alınmakta, başka bir ailenin evladı haline getirilmekte, toplumumuz
da bazılarınca yadırganan «evlatlık» durumuna kendi iradesi dışında itilmiş olmakta, bazan da aksine bir du
rum meydana gelmektedir. Şüphe yok ki, her iki halde de korunması gereken, evlatlıktır. 

Öte yandan, soyadını taşıdığı insanların, ana ve baba adı olarakta adlarını taşıması pek tabiî sayılmalıdır. 
Yürekten sevip bağlandığı kişilere ana-baba diye hitap etmek hakkını elinden almak, onu bu zevkten yoksun 
bırakmak, haksızlık olacağı gibi, değişik kayıtların ruhsal açıdan meydana gelen olumsuz etkileri de üzücü ve 
düşündürücü olmaktadır. 

Diğer taraftan, onu evladı gibi sevgi ile büyüten, anaJbaba yükümlülüklerini büyük bir özen ve zevkle 
yerine getiren, gerektiğinde, onun için her çeşit fedakârlığa katlanan kişilerden, kendi adlarını ana-baba olarak 
bu yavrulara vermeyi esirgemek insafla bağdaşmayacağı gibi, çeşitli sakıncalar da doğurmaktadır, tşte bu yüz
den yurdumuzda, nüfus hüviyet cüzdanları kendilerinden titizlik ve maharetle saklanan çocukların yanında, 
gerçek dışı belgelerle evlilik içi çocuk imişcesine nüfusa kaydedilmiş onbinlerce çocuk vardır. Bunların doğ
ru olanı öğrendikleri zaman meydana gelen facialara, yayın organlarında sik sık rastlanmaktadır. Evlâtlığa 
alınanların yararlarının korunması geleceklerinin güvence altına alınması kaçınılmazdır, tşte bu amaçla : 

1. «Evlatlıkların nüfus kayıtlarında, ana-baba adı olarak, evlât edinen ana ve babanın, birlikte evlât 
edinmiş iseler, ikisinin adlarının» yazılacağı yolundaki fıkra ile, bir yandan altsoyu (Füruu) olmayanlar, ev
lat edinmeye özendirilecek ve psikolojik olarak tatmin edilecek, bir yandan da evlât edinme müessesesi teşvik 
olunarak, toplumumuzun büyük derdi haline gelen kimsesiz çocuklar konusuna oldukça etkin çare getirilecek, 
bununla da kalınmayarak nüfus hüviyet cüzdanlarında, başkalarının adları yazılı olan çocukların, toplum için
deki çelişkili ve bazıları tarafından yadırganan durumlarına son verilmiş bulunacaktır.» 

2. «Evlâtlığın, miras ve başka haklarının halele uğ amaması, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın 
aile kütüğündeki kaydına, evlâtlıkla ilgili resmî senedin tarih ve sayısı ile nakledileceği nüfus kütüğünün yer, 
cilt, sâhife ve hane numarasının yazılacağı, ayrıca evlât edinenin nüfus kütüğüne de resmî senedin tarih ve sa
yısı ile evlatlığın naklen geldiği nüfus kütüğüne ait yer, cilt, sahife, hane numaralarının işaret» edileceği hu
susundaki hükümle, çocuğun ileride kanunî haklarını yitirmemesi imkânı sağlanmış olmaktadır.» 

3. «Terk edilmiş olarak bulunan veya herhangi bir kurumdan alınıpta gerçek kimliği bilinmeyen, evlilik 
dışı çocuğun evlât edinilmesi halinde, küçüğün ana ve baba adı olarak, evlat edinen veya edinenlerin adlan 
yazılmak suretiyle kütük» düzenleneceği yolundaki fık^a ile, toplumumuzda facialar yaratan olaylann doğ
ması ve çocuğun kendi iradesi dışında meydana gelen durumunun açıklanması önlenmiş olmaktadır. 

4. «Evlat edinme ile ilgili kayıtların, Mahkeme kadarı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe, hiç bir şekil
de açıklanamayacağı, açıklayanlar hakkında ise görevi kötüye kullanmaktan dolayı ceza soruşturması» yapıla
cağı biçimindeki fıkra ile, çok hassas bir konu olan evlilik dışı çocuk olmanın doğurduğu utandırıcı durum ön
lenmekte böylece kimsesiz çocuklara sahip çıkma imkânı yaratmış bulunmaktadır. 

5. Bu düzenleme ile toplumumuzda, önemli bir sosyal konuya çare bulunmakta, ayrıca hazırlanmakta olan 
Medenî Kanunun bununla ilgili hükümleri yönlendirilmekte, tasarının hazırlanıp kanunlaşması zaman ala
cağı için beklemeye tahammülü olmayan bir konuda, kanunî tedbir alınmış olmaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 611) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 15 Haziran 1983 
Esas No. : 2/104 
Karar No. : 112 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN tarafından ha
zırlanarak Danışma Meclisi Başkanlığına verilen 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Maddesine 
Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Adalet Komisyonunda görüşülerek red edilmiş ve Adalet Ko
misyonunun hazırladığı ret raporu, Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Aralık 1982 tarihli 31 inci Bir
leşiminde işaret oyu ile kabul edilmiştir. ^ 

Reddedilen Kanun Teklifi Komisyonumuza havale edilmekle ilgili Bakanlık ve kurum temsilcilerinin iş
tirakiyle teklifin inceleme çalışmalarına başlanmıştır. 

Yapılan inceleme sonunda Danışma Meclisi Adalet Komisyonu ret raporunda ileri sürülen fikir ve ge
rekçelere aşağıda açıklanacağı üzere komisyonumuzca katılmamamıştır. 

1. Teklifte düzenlenen Kanunun Nüfus Kanununda düzenlenebileceği ilk anda ileri sürülebilirse de, Türk 
Kanunu Medenisi incelendiğinde nüfus, tapu, vatandaşlık gibi değişik konuların bu Kanunda düzenlendiği 
görülmektedir. Kaldıki, Medenî Kanunun 257 nci maddesi evladlık ile ilgili özel bir düzenlemedir. Bu nedenle 
evladlığa ilişkin günün koşullarına ve gereksinimlerine göre bu maddede değişiklik yapılması gayet doğal olup 
kanun yapma tekniğine aykırı herhangi bir durum bulunmamaktadır. 

2. Medenî Kanunun tümünün Medenî Kanun Hazırlama Komisyonunda ele alınmasının, bu kanun tek
lifinin kabulüne engel teşkil edeceği fikri geçersizdir. Zira Medenî Kanunun tümünün değişmesini beklemek 
ve bu günün gereksinimlerine yıllarca sırt çevirmek, gereksinimlerin değişik biçim ve boyutlarda büyümesine 
neden olacaktır. Kaldı ki Kanun Teklifinin kabulü Medenî Kanun Hazırlama Komisyonuna ışık tutacaktır. 

3. Medenî Kanunun 36, 37, 38 ve 40 inci maddeleri ile Nüfus Kanununun 11, 14, 21, 29, 30, 43, 45, 49 
54 maddeleri incelendiğinde anılan Kanun Teklifiyle getirilmek istenen anafikir ve espiriyle bir ilişkisi olma
dığı görülmektedir. Bu nedenle Kanun Teklifi ile getirilmek istenen hususlar Medenî Kanun ve Nüfus Ka
nunuyla sağlanmıştır. Fikri, geçerli bir fikir niteliğinde görülmektedir. 

4. Kanun Teklifinin hal kütüklerini yönlendiren anailkelere aykırılığı hususu ise tamamen geçersiz ni
teliktedir. Kanun teklifi ile gerçeğe aykırı bir düzenleme yapılmayıp, kamu yararı açısından yasama organı
nın iradesiyle yeni bir düzenleme yapılmak istenmektedir. Kaldı ki, halen çocuk yuvalarına bırakılan veya 
terk edilerek bulunan çocuklara hayatî ana ve baba adı verilerek nüfus kütükleri düzenlenmektedir. Şayet ki
şisel hal kütüklerini yönlendiren anailkelere aykırılık ileri sürülürse, geçmişteki bu ve buna benzer uygulama
ların da gerçeğe aykırı olduğunu kabul edip ileri sürmek gerekir. Bu nedenle yapılan düzenlemenin gerçeğe ay
kırı olduğu ileri sürülemez. 

Diğer taraftan Komisyonumuzca söz konusu Kanun Teklifinde bazı değişiklikler yapılması ve Teklife bir 
geçici madde eklenerek, kanunun yürürlüğünden önce evlad edinmiş olanlara bir olanak sağlanması düşünül
müştür. 'Böylece Teklif yeniden düzenlenmiştir. Bu, yeni düzenleme ve değişiklikler şöyle açıklanabilir. 

1. Söz konusu Kanun Teklifi ile Medenî Kanununun 257 nci maddesine eklenmesi önerilen ilk fıkra, eş
lerden birinin evlad edinmesi halinde de bu fıkra hükmünün uygulanmasını öngörmektedir, örneğin, evlad 
edinen, eşlerden kadın ise evlad edinilenin nüfus kaydına ana adı olarak evlad edinenin adı, baba adı olarak ise 
asıl babasının adı yazılacaktır. Bu husus, Kanun Teklifi ile getirilmek istenen amacı gerçekleştirmeyeceği gi
bi, çocuk yönünden çözümlenmesi gerekli yeni sorunlar yaratacaktır. 
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Diğer yandan, Teklif, asıl ana babasını tanımamış, evlad edinenleri gerçek ana babası olarak bilmiş kü
çükleri amaçladığına göre, yine ilk fıkranın mümeyyiz olmayan küçüklerle sınırlı olarak düzenlenmesi daha 
uygun görülmektedir. 

Bu nedenle Komisyonumuz, sözü edilen ilk fıkrayı, karı kocanın mümeyyiz olmayan küçükleri birlikte ev
lad edinmeleri haline münhasır kılmak suretiyle yeniden düzenlemeyi uygun görmüştür. 

2. Teklifin ikinci fıkrasında anlam ve içerik bakımından değişikliğe gidilmemiş ancak, ayrıntıya girilme
den, Medenî Kanunda yer alması gereken şekli ile yeterli bir düzenleme yapılmıştır. 

3. Teklifin kimsesiz çocuklarla ilgili üçüncü fıkrasının metinde yer almasının genelde pratik bir fayda 
sağlamayacağı sonucuna varılmıştır. Zira Nüfus Kanununun 21 inci maddesine göre, terk edilmiş olarak bu
lunan çocuklar için de uygun olan isimler verilmek suretiyle bir nüfus kaydı tutulması gerekmektedir. Nüfus 
kayıtlarına bu şekilde dahi işlenmiş olsa, evlad edinme yönünden öngörülen gerekli hususlar tamamlanmadan 
bu çocuklarla ilgili evlad edinme işlemi yerine getirilemeyecektir. 

Bu nedenlerle ve ayrıca, üçüncü fıkra ile düzenlenmesi istenen hususun birinci fıkra içinde mütalaa edil
mesi mümkün 'bulunduğundan bu fıkra metinden çıkarılmış yerine, evlat edinenlerin adını ana baba adı ola
rak almış olan evlatlıklardan isteyenlerin, reşit olduktan sonra asıl ana babalarının ismini kullanma hakları 
saklı tutulmak suretiyle yeni bir fıkra düzenlenmiştir. 

4. Teklifin dördüncü fıkrası, amaca uygun şekilde düzenlemek suretiyle aynen muhafaza edilmiştir. 
5. Kanun Teklifine Komisyonumuzca bir «Geçici Madde» eklenerek getirilen yeniliğin kanunun yürür

lüğe girmesinden önce mümeyyiz olmayan küçükleri evlat edinmiş kişiler yönünden uygulanması yoluna gi
dilmiş ve Geçici Maddenin, teklifin birinci fıkrasında çizilen sınırlar çerçevesinde düzenlenmesi yerinde gö
rülmüştür. Ancak mümeyyiz olmayan küçüklerden evlat edinilenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
mümeyyiz ve reşit olmaları halinde muvafakatlan alınmak suretiyle evlat edinenlerinin adlarım taşıma ola
nağını da getirmiş bulunmaktadır. l 

Teklif, evlat edinen ile evlatlığın nüfus kütükleri arasında, nüfus tekniği yönünden gerekli her türlü ba
ğın kurulmasını zorunlu gördüğünden, kayıtlara gerçek durumun yansımayacağı hususuna ilişkin eleştiri
nin yerinde olmadığı kuşkusuzdur. 

Ayrıca Danışma Meclisi Adalet Komisyonu Raporunda, eşlerden birinin evlat edinmesi hali ile mümey
yiz kişilerin evlat edinilmeleri hususuna ilişen eleştiriler, teklifin 'birinci fıkrası yeniden düzenlenmek sure
tiyle, terk edilmiş çocuklar yönünden miras ve nesebe ilişkin olarak ileri sürülen sakıncalar ise bu fıkra me
tinden çıkarılmak suretiyle karşılanmış bulunmaktadır. 

Kanun teklifi ve raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
M. Tevfik ODMAN Esat ŞENER Mete GÜNEL 
Dz. Hâk. Ön. Yzb. Yargıtay 2. D. Adalet Bakanlığı 

Başkanı Tetkik Hâkimi 

Üye 
Nihat ÜÇYILDIZ 

İçişleri Bak. 
Nüfus İşi. Gn. Md. 
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T E K L İ F 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Mad
desine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin 257 nci Maddesine, aşağıdaki dört fıkra ek
lenmiştir. 

«Evlatlığın nüfus kaydına, ana ve baba adı ola
rak, evlat edinen ana veya babanın, birlikte evlat 
edinmiş iseler, ikisinin adları yazılır. 

Evlatlığın, miras ve başka haklarının halele uğ
ramaması, aile bağlarının devam etmesi için, evlatlı
ğın aile kütüğündeki kaydına, evlatlıkla ilgili resmî 
senedin tarih ve sayısı ile, nakledileceği nüfus kü
tüğünün yer, cilt, sahife ve hane numarası yazılır. 
Ayrıca, evlat edinenin nüfus kütüğüne de, resmî se
nedin tarih ve sayısı ile, evlatlığın naklen geldiği nü
fus kütüğüne ait yer, cilt, sahife ve hane numarası 
kaydedüir. 

Terk edilmiş olarak bulunan veya herhangi bir 
kurumdan alınıp da gerçek kimliği büinmeyen çocu
ğun ana ve baba adı olarak, evlat edinen veya edi
nenlerin adları yazılmak suretiyle kütük düzenlenir. 

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, mahkeme kararı 
olmadıkça veya evlatlık istemedikçe, hiç bir şekilde 
açıklanmaz. Açıklayanlar hakkında, görevi kötüye kul
lanmaktan dolayı ceza kovuşturması yapılır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(MILLÎ GÜVENLIK KONSEY!) 
ADALET KOMISYONU METNI 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Madde
sine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin 257 nci maddesine aşağıdaki dört fıkra ek
lenmiştir. 

«Karı koca tarafından birlikte evlat edinilen ve 
mümeyyiz olmayan küçüklerin nüfus kaydında ana 
baba adı olarak, evlat edinen karı kocanın adları ya
zılır. 

Evlatlığın, miras ve başka haklarının halele uğra
maması, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın 
naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kü
tüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca her 
iki nüfus kütüğüne evlatlıkla ilgili resmî senedin ta
rih ve sayısı da kaydedilir. 

Evlatlığın, reşit olduktan sonra asıl ana babasının 
ismini kullanma hakkı saklıdır. 

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar mahkeme kararı 
olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde 
açıklanamaz.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce mümeyyiz olmayan küçükleri 
birlikte evlat edinmiş olanlar, Kanunun yürürlüğünü 
izleyen bir yıl içinde, ilgili mercilere başvurmak su
retiyle yukarıdaki hükümlerin kendileri hakkında da 
uygulanmasını isteyebilirler. Ancak, bu Kanun yürür
lüğe girdiği tarihte reşit ve mümeyyiz olan evlatlık
lar ile ilgili olarak bu madde esaslarına göre yapıla
cak uygulamada evlatlıkların da muvafakatları aranır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
! Kurulu yürütür. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 600 

4 . 1 . 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştiril
mesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Mec

lisi : 1/602; M. G. Konseyi: 1/501) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 328) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 10 Mayıs 1983 
06-3182 (1/602)/3553 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 4.1.1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesi
nin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine tlişkin Kanun Tasarısı ekte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 Ocak 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-1405/08034 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.12.1982 tarihinde 

kararlaştırılan «4.1.1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad
desinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ka
nunu, 6023 sayılı Türk Talbipler Birliği Kanunu; 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin terasına, Vete
riner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun; ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanunu; Eczacı, Mühendis, Yüksek Mühendis, Mimar, Tabip, Diştabi'bi ve Veteriner Subaylar ile 
Avukatlık haklarına sahip Hukuk Fakültesi mezunu öğretmen subayların ilgili meslek kuruluşlarına üye ol
malarını zorunlu kılmaktadır. Üye olmayanların meslekleriyle ilgili faaliyette bulunmalarına yasal olanak yok
tur. Ancak 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesi, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin 'her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde olduğunu belirtmekte; Silahlı Kuvvetler 
mensuplarının yalnızca, Millî Savunma Bakanlığı tarafından isimleri yayınlanan ve siyasî olmayan dernekle
rin faal olmayan üyeliklerine girebileceklerini öngörmektedir. 

Gerek dernekler, gerek meslek kuruluşları belirli amaçlarla kurulmuş kuruluşlardır. Silahlı Kuvvetler 
mensubu kişilerin bunlardan bir bölümüne üye olmaları zorunlu iken, bir bölümüne izne bağlı olarak üye 
olabilmeleri bir çelişkidir. Zaten bu konuda Anayasamızın 135 inci madde 2 nci fıkrası, meslek kuruluşlarına 
girme zorunluluğu da aramamaktadır. 

Meslek kuruluşları ile derneklerden 'bazılarının siyasî nitelikte faaliyette bulundukları ise bilinen bir ger
çekti^ 

Bu nedenle yasalardan doğan bu çelişkilerin giderilmesi, asker kişilerin siyasî akımlardan uzak tutulması 
bunun dışında favori, biş ve bıyık bırakma yasaklanarak kıyafet kavramı içinde yer alan el, yüz ve saç tu
valetlerinde beraberlik sağlanması amacıyla, bu yasa tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELER! 

Madde 1. — Subay ve Astsubayların bıraktıkları bıyıklar bu husustaki mevzuatın tarif ve ölçülerini 
tutmadığından bazıları güzel ve gösterişli bir çoğu da nahoş bir manzara arz etmektedir. Kaldı ki, sade ve 
düzgün traşlı bir askerin daha gösterişli olduğu bir gerçek olduğu kadar, çağımızdaki ekseri ordularda da bı
yık mevcut değildir. 

Türk Milletinin uzun zamandan beri bıyık bırakması bir gelenek olarak düşünülse bile, Silahlı Kuvvet
lerde kıyafet beraberliğini sağlamak bakımından bütün personelin bıyıksız olması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, üniformanın Yönerge ile tespiti ilkesi getirilerek kararname alınmasını gerektirmeyecek nitelikte 
görülen işlem hakkında Bakanlar Kurulunun meşgul edilmemesi öngörülmüştür. Böylece Silahlı Kuvvetler 
bünyesi içinde halledilerek gecikme de önlenmiş olacaktır. 

Madde 2. — Meslek kuruluşları, belirli amaçlarla kurulmuş kuruluşlardır. Ancak bunlardan bazılarının, 
siyasî nitelikte faaliyetlerde bulundukları da gözden kaçmamaktadır. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri, her 
türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde olmalıdır. Zaten bu konuda Anayasamızın 135 inci mad
de 2 nci fıkrası, «Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde ça
lışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz» hükmünü getirmiştir. 

Bu nedenle, meslek kuruluşlarına üye olmayı, meslek mensuplarının isteğine bırakan temel yasa hükmü
ne paralel olarak, asker kişilerin siyasî akımlardan uzak tutulması amacıyla kesin hüküm getirilmekte ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının meslekleriyle ilgili meslek kuruluşlarına üye olamayacakları, ancak 
kanunlarda belirtilen kayıt ve şartlar içinde mesleklerini icra edebilecekleri amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, bu fıkranın yalnızca, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında uygulanacağı öngörülmüştür. 
Madde 3. — Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir. 
Madde 4. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceğini belirlemektedir, 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/501 3 Haziran 1983 
Karar No. : 60 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen «4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesi
nin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzda; Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma 'Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla ince
lenmiştir. 

Kanun tasarısının genel gerekçesi, Danışma Meclisi Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
raporunda belirtilen gerekçeler karşısında Kanunun tümü benimsenmiş, maddelerinin incelemesinde aşağıda 
belirtilen nedenlerle değişiklikler gereği duyulmuştur. 

1. 1 inci maddede üniformanın şekillerinin Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak kıyafet yönergesi ile 
tespit olunacağı öngörülmüştür. 

Bilindiği gibi yönerge eski ifadesiyle talimat (karşılığı kullanılmaktadır. Bir işin görülmesi için ne yolda 
davranılacağını gösteren emirler anlamındadır. Nitekim Müşterek Askerî Terimler Sözlüğü MT-7'de yö
nerge; hangi yolda ve nasıl çalışılması gerektiğini bildiren yazılı, Ibelge, üst ve yetkili bir makamın görevi 
yürütmek için koyduğu yöntem ve ilkeleri içeren bir doküman, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komu-
tanlıklarınca çıkarılan, yönetmeliklere ve yasaJara aykırı hükümler taşımayan talimat anlamında kullanıl
maktadır. 

Tanımlamalarından da anlaşılacağı gibi yönerge, bir iç düzenlemedir. Diğer kurum ve kuruluşları ve 
bünye dışındaki kişileri bağlayıcılık niteliği bulunmamaktadır. Yasama geleneğinde de kanunlarla bir yö
nergeye gönderilme yapıldığı görülmemektedir. Kaldıki Türk Silahlı Kuvvetler mensupların kıyafetlerinden 
söz eden 7471 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, sivil personelin kıyafetini düzenleyen 211 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 116/f maddelerinde de kıyafetin Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle tespit edileceği açıkça ifade edilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üniforma ve benzerlerinin diğer kurum ve kuruluşlarca kullanılamayacağı, 
Bakanlar Kurulunca düzenlenmiş kıyafet kararnamesinde vurgulanmış, ayrıca Türk Ceza Kanununun 253 üncü 
maddesi ile aykırı eylemler cezalandırılmıştır. Yönerge ile tespit halinde bu hususların dayanıksız kalacağı, 
kıyafet yönergelerine aykırı davranışların suç oluşturup oluşturmayacağı veya suç unsurları arasında yazılı 
veya sözlü bildirim şartının aranmasının gerekip gerekmeyeceği yönleri ile uygulamada duraksamalara neden 
olabileceği düşünülmüştür. 

Bütün bu sakıncalar karşısında üniformanın şekillerinin Bakanlar Kurulu kararnameleriyle saptanmasının 
uygun ve gerekli olduğu sonucuna varılarak bu yolda düzenleme yapılmıştır. 

2. Konuya açıklık getirilmesi bakımından fıkranın ikinci paragrafı redaksiyona tabi tutulmuş, el, yüz ve 
saç tuvaletlerinde sadelik öngörülmüş, özellikle, favori, 'biş, sakal ve bıyık bırakılamayacağı vurgulanmıştır. 
Ancak hizmet gereklerinin öngördüğü zaman ve hallerde hangi görevlerde bulunanların ve kimlerin bu ya
saklama ve kayıtlamalara tabi olmayacakları; tuvaletlerinde saç, sakal, ibıyık, favori veya biş v.b. lerini bı
rakacakları ve bu hallerin zorunlu olacağını tespit yetkisi Genelkurmay 'Başkanına bırakılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 600) 



3. Tasarının ikinci maddesinin düzenlenmesinde; Anayasanın 135 inci maddesinin İMillî Güvenlik Kon
seyince değiştirilerek kabul edilen ikinci fıkrasının «Kamu Kurum ve kuruluşları ile iktisadî teşebbüslerinde 
aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz» şeklindeki hükmü 
göz önünde tutulmuştur. Bu fıkranın değiştirilmesine ilişkin Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu 
raporunda «böylece meslek kuruluşlarına üye olma bu kişilerin iradelerine bırakılmış ve diğer yönden de 
üye olmadan da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilme hakkı tanınmıştır.» gerekçesine uyum sağlan
mıştır. 

Kuruluşlara üye olmalk zorunluluğu kaldırılmış, ancak tasarıda olduğu gibi kesinlikle yasaklanmamış, bu
na karşılık derneklerde olduğu gibi üye olma halinde, durumun Millî Savunma Bakanlığına bildirilmesi zo
runluluğu getirilmiştir. 

tç Hizmet Kanununun birinci maddesiyle, Silahlı Kuvvetler mensuplarını; subay, astsubay, askerî öğren
ci, er ve erbaşlar olarak tanımladığı göz önünde tutularak, askerlik yükümlülüğünü yedek subay veya er ve 
erbaş olarak yerine getirmekte olanların üyeliklerinin silah altında bulundukları sürece askıda kalacağı be
lirtilerek bunların durumlarına da açıklık getirilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil personelin üye olmak mecburiyetleri; meslek kuruluşlarına ilişkin 
kanunlarda yapılaca'k değişikliklerle kaldırılacağından ve 43 üncü maddenin sadece üniformalı Silahlı Kuv
vetler personelini kapsadığı göz önünde tutularak bunlar hakkında bir düzenlemeye gerek görülmemiştir. 

4. Genel gerekçede sözü edilen meslek kuruluşlarına ilişkin yasalarda, asker sivil ayırımı yapılmaksızın 
belli meslek sahiplerinin mesleklerini icra edebilmeleri için üye olmaları mecburiyeti bulunduğundan, ilgililer 
meslek kuruluşlarına zorunlu olarak üye ıkaydolunmuşlardır. Zorunlu olarak üye olmuş asker kişilerin diler
lerse üye kayıtlarını sildirmelerine imkân verecek bir geçici madde düzenlenmiştir, İlgililerin üye olmak zo
runlulukları olmadığı için kayıtlarını her zaman sildirmeleri mümkün olabilecek ise de; yeni düzenleme ile 
oluşacak ıdurumdan Millî Savunma Bakanlığının bilgi sahibi olması bakımından dört aylık bir süre tespit 
edilmiştir. 

5. Yürütme ve yürürlüğe ilişkin hükümler aynen benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin takdirlerine arz olunur. 

Muzaffer BAŞKAYNAK Edip GÜLTEKİN 
Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. Alb. 

İlhan KÖSEOĞLU 
Hâk. Kd. Alb. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü maddesinin (d) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üniformanın şekilleri Genel Kurmay Başkanlığınca çıkarılacak kıyafet yönergesi ile tespit edilir. 
Kıyafet kavramı içinde olan el, yüz ve saç tuvaletlerinde sadelik esastır. Favori, biş ve 'bıyık bırakmak ya

saktır. Ancak, bıyığın; hangi görevlerde, ne zaman ve kimler tarafından bırakılacağı Genelkurmay Başka
nınca belirlenir.» 

MADDE 2. — 211 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, meslekleriyle ilgili kuruluş, birlik ve odalara üye olamazlar. Daha önce 

üye olarak kaydolunanların, meslekî kuruluş, birlik ve odadan kayıtları derhal silinir. Bu kişiler, meslekî ku
ruluş, birlik ve odalara üye olmasalar bile, diğer kanunlarda belirtilen kayıt ve şartlarla, meslekleriyle ilgili hiz
metlerde çalışabilir ve mesleklerinin icrasını gerektiren işlerle meşgul olabilirler, meslekî öğretim yaptırabilir
ler, meslek ve sanatlarını serbestçe icra edebilirler ve resmî veya özel bir görev alabilirler. ' 

Diğer Kanunların bu fıkraya aykırı olan hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında uygulan
maz.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
27.12.1982 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R, Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenûk Balkanı 
S, Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 600) 
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DANIŞMA MECLİSİMN KABUL ETTİĞİ METİN 

4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayıh TUrk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü maddesinin (d) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üniformanın şekilleri Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak kıyafet Yönergesi ile tespit edilir. 
Kıyafet kavramı içinde olan el, yüz ve saç tuvaletlerinde sadelik esastır. Favori, biş ve bıyık bırakmak ya

saktır. Ancak, bıyığın; hangi görevlerde, ne zaman ve kimler tarafından bırakılacağı Genelkurmay Başkanın
ca belirlenir.» 

MADDE 2. — 211 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, meslekleriyle ilgili kuruluş, birlik ve odalara üye olamazlar. Daha 

önce üye olarak kaydolunanların, meslekî kuruluş, birlik ve odadan kayıtları derhal silinir. Bu kişiler, mesle
kî kuruluş, birlik ve odalara üye olamamakla birlikte, diğer kanunlarda belirtilen kayıt ve şartlarla, meslek
leriyle ilgili hizmetlerde çalışabilir ve mesleklerinin icrasını gerektiren işlerle meşgul olabilirler, meslekî öğ
retim yaptırabilirler, meslek ve sanatlarını ser'bestçe 'icra edebilirler ve resmî veya özel bir görev alabilirler. 

Diğer kanunların bu fıkraya aykırı olan hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında uygulan
maz.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 600) 
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(MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ) 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 Üncü Maddesinin (d) Fıkra
sının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 34 üncü mad
desinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde ' değiştirilmiştir. 

d) Üniformanın şekilleri özel kıyafet kararnameleri ile tespit olunur. 
Kıyafet kavramı içinde olan el, yüz ve saç tuvaletlerinde sadelik esastır. Favori, biş sakal ve bıyık bıra

kılamaz. Hangi hallerde, görevlerde, zamanlarda ve kimler hakkında yukarıdaki kayıtlama ve kısıtlamaların uy
gulanmayacağı Genelkurmay Başkanınca belirlenir. 

MADDE 2. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Silahlı Kuvvetler mensupları kanunla kurulan meslek kuruluşlarına üye olmak zorunda değildirler. Üye 
oldukları takdirde, durumlarını en geç bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar. Ancak 
üye olmamaları; kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla meslekleriyle ilgili görevlerde 
çalışmalarına, meslekî hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, meslekî eğitim ve öğretim yaptır
malarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında disiplin cezası uygulanmasına, özel 
kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe icra etmelerine, resmî veya özel bir görev almalarına 
engel teşkil etmez. 

Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri, yazılı olarak 
istedikleri takdirde askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu hal, ilgililerin aidat ödeme ve ilgili kanun
lardan doğan diğer meslekî yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek kuruluşlarına üye olarak kayıtlı bu
lunanlar, dilerlerse üyelik kayıtlarını sildirebilirler. Üyeliklerini devam ettirip ettirmediklerini en geç dört ay 
içerisinde Millî Savunma Bakanlığına bildirmek zorundadırlar. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»••«^»—•••• 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 609 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Der
nekler Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Ko

misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2 /53 ; M. G. Konseyi : 2 /119) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 342) 

T.C. 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 Mayıs 1983 

Kanunlar Müdürlüğü 
06-2101 (2/53)/1899 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

x Danışma Meclisi Başkam 

22 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve gerek
çesi ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K.K.K. ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi 



— 2 —. 

GENEL GEREKÇE 

Bugün için, asker kökenli kişilerin kurdukları derneklerin sayısının bir hayli çok olması nedeniyle, bir
birleriyle gereği gibi ilişki kuramadıkları ve birbirlerine çeşitli alanlarda yardımda bulunamadıkları: neticede 
gayelerine gereği gibi ulaşamadıkları açık olarak görülmektedir. Adetlerinin fazlalığı Türk Silahlı Kuvvetle
rinde çeşitli ve birbirine zıt istemlerde bulunmalarına yol açmakta ancak istemlerin çokluğu karşısında Türk 
Silahlı Kuvvetlerince de bunlara yeterince zaman ayırma ve sorunlarına eğilebilirle olanağı bulunamamakta
dır, 

'Halbuki, yaşamlarının büyük bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçirmiş olan bu kişilerin, sorun
larının çözümünde yardımcı olmak, silahlı kuvvetlerle ilişkilerinin mümkün olduğu kadar devamını sağla
mak 'büyük önem taşımaktadır. 

Halen kurulmuş bulunan bu tür derneklerin 1630 sayılı Dernekler Kanunu muvacehesinde bir federas
yon şeklinde teşkilatlanmalarının da soruna çözüm getirmeyeceği düşünülmektedir. Zira, derneklerin, fede
rasyona üye olmaları veya üyelikten ayrılmaları ihtiyarî olduğundan kurulacak federasyonun amaçlanan ga
yeyi gerçekleştirme olanağına sahip olamayacağı açıktır. Kaldı ki, bu güne kadar birçok dernek kurulmuş 
ve federasyon haline gelme istemleri olmuşsa da federasyonun kurulması mümkün olamamıştır. 

Asker kökenli derneklerin sorunlarının kolaylıkla çözümlenmesi, aynı kökenli kişilerin mümkün olduğu 
kadar 'bir arada toplanması, diğer bir deyimle dernek enflasyonunun önlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
ile ilişkilerinin ve istemlerinin daha kolay yürütülmesinin sağlanması için asker kökenli kişiler tarafından ku
rulacak derneklerin emekli subaylar, emekli astsubaylar ve muharip gaziler olmak üzere üç dernek adı altın
da örgütlenmelerini sağlamak amacıyla yasa tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin birinci maddesinde kanunun amacı belirlenmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ay
rılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültü
rel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle kuracakları derneklerin tabi olacakları esas ve usûllerin kanunda yer ala
cağı vurgulanmıştır. 

Böylece; kanunda belirtilen amaçlar dışında kurulacak derneklerin, bu kanun hükümlerine tabi olmaya
cağı belirtilmiştir. 

Madde 2. — Türk 'Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların, yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde, Türkiye 
Emekli Subayları Derneği, Türkiye Emekli Astsubayları Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini kapsa
yacağı hususu düzenlenmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede kurulabileceği belirtilen derneklerin kimler tarafından 'kurulabileceği belir
tilmiş, ayrıca bu derneklere kimlerin üye olabilecekleri açıkça gösterilmiştir. 

Madde 4. — Kanunda kurulması öngörülen dernekleri kimlerin kuramayacağı ve üye olamayacakları sa
yılmıştır. 

IMadde 5. — Kanunda amaç ve isim olarak kurulmasına müsaade edilen derneklere, amaç ve isim ben
zerliği «olan derneklerin kurulamayacağı, benzeri isimler kullanılamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun, Dernekler Kanunundan ayrı bir hüküm getirmiş ve Dernek Tüzüğünün Millî 
Savunma Bakanlığınca incelenmesine imkân tanımış ve bu Bakanlığın uygun görmesinden sonra, İçişleri Ba
kanlığınca dernek kurucularına tebligat yapılmasıyla dernek tüzelkişilik kazanabilecek ve Dernekler Kütü
ğüne kaydolunacaktır. 

Dernek Tüzükleri için de aynı yöntem uygulanacaktır, 

Madde 7. — Bu dernekler kanunen kamuya yararlı derneklerden sayılacak ve onlara sağlanan haklardan 
yararlanacaklardır. Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine, bu derneklere yardım yapılabilmesi için 
ödenek 'konulabilecektir. 

Madde 8. — Bu kanunda, özel hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu hükümleri uygulanacak
tır, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 609) 



— 3 — 

Geçici Madde 1. — Bu kanunla kurulmasına müsaade edilen derneklerin oluşumuna imkân vermek için 
düzenleme yapılmıştır. Millî Savunma ve içişleri Bakanları, halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından, 
mensuplarının tabi olduğu statüye göre daha doğrusu Emekli Subaylar Derneğine emekli subaylardan, 
Emekli Astsubaylar Derneğine emekli astsubaylardan, Muharip Gaziler Derneğine ise subay, astsubay, uz
man çavuş, uzman jandarma çavuşları arasından, kurucu heyette görev alması istenenlerin isimlerini sora
caktır. Oluşturulan kurucu heyetler belli sürede tüzüklerini hazırlayacak ve Millî Savunma Bakanlığına ve
receklerdir. Bu bakanlık tüzüklere son şeklini verecek ve İçişleri Bakanlığınca tebligat yapıldığında Dernek 
tüzelkişilik kazanacaktır, 

Geçici Madde 2. — Mevcut dernekler, belli süre içinde toplanacak, statülerine uygun derneğe, mal var
lıklarıyla birlikte katılma kararı alacaklardır. Aksi halde kendiliğinden infisah etmiş sayılacak ve mal var
lıkları Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarınca uygun görülecek derneklerden birisine intikal ettirilecektir. 

Iltibak eden veya infisah etmiş sayılan derneklerin üyeleri; ayrıca müracaat şartı aranmaksızın, tabi ol
dukları statüye göre yeni kurulan derneklere üye kayıt edileceklerdir. 

Geçici Madde 3. — Nitelikleri, kurulun amaçları bakımından iltihak kararı alması veya infisah etmiş 
sayılması mümkün olmayan dernekler, gerek amaç ve gerekse isimlerini belli sürede düzelteceklerdir. Aksi 
'halde infisah etmiş sayılacak ve Dernekler Kanununa göre tasfiye edilecektir. 

Madde 9. —• Yürürlük maddesidir. 

Madde 10. — Yürütme maddesidir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No, : 2/119 15 Haziran 1983 
Karar No. : 61 

MİLL! GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettjn ERSİN tarafından ha
zırlanan «Türk Silalhlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi «Da
nışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde işaret oyu ile kalbul edilmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen metin ilgili bakanlık temsilcilerinin katılmaları ile Komisyonumuzca in
celenip görüşüldü. 

Teklifin başlığı; Türk Silalhlı Kuvvetlerinden ayrılanların 'başkaca hiçbir dernek kuramayacakları anlamını 
taşıdığı cihetle değiştirilmiş ve bu Kanuna tabi olacak derneklerin isimleri zikredilmek suretiyle başlık yeniden 
düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen teklifin; 

«Amaç» başlıklı birinci ve «kapsam» başlıklı ikinci maddeleri «amaç ve kapsam» başlığı altında birinci 
madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu maddeye dördüncü bir dernek olarak da, Türkiye Harp Malulü Ga
ziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ilave edilmiştir. 
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«Kurucular ve üye olabilecekler,» kenar başlıklı üçüncü maddesinin iki madde halinde düzenlenmesinin 

daha uygun olacağı düşüncesi ile «kurucuların» ikinci madde olarak, «üye olabileceklerini» de, derneklerin 
tüzelkişilik kazanmalarından sonraki maddede yer alması benimsenerek «üye olabilecekler» dördüncü maddede 
yeniden düzenlenmiş ve böylece birinci maddeye de paralellik sağlanmıştır. 

Altıncı maddesi Komisyonumuzca üçüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddesi; istifa edenlerden emeklilik hakkı kazanmış olanlar ile emeklilik hakkı kazanmamış ol
salar bile savaşa katılanların bu derneklere üye olabilmelerine imkân verebilen bir düzenleme yapılmış ve 
Sıkıyönetim Komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilenlerin, disiplinsizlik veya ahlakî nedenlere da
yandırılarak ayırma işlemi yapılanlarla ilgili husus madde metninden çıkarılarak madde beşinci madde ola
rak yeniden düzenlenmiştir. 

Beşinci maddesi altıncı madde olarak, yedi ve sekizinci maddeleri Komisyonumuzca aynen benimsenmiş
tir. 

Danışma Meclisince kabul edilen metinde yer almayan yeni bir madde ile Derneklerin yurt dışındaki 
aynı amacı güden dernekler tarafından düzenlenen toplan tılara nasıl katılacaklarını, katılmaları halinde gider
lerinin hangi ölçüde karşılanacağı ve üyelerin ulusal bayramlarda ve kurtuluş günlerinde giyecekleri kıya
fetlerin şekli ile takabilecekleri madalya ve benzeri alametlerin neler olacağı Millî Savunma Bakanlığınca çı
karılacak bir yönetmelikle düzenleneceği hususu dokuzuncu maddede vurgulanmıştır. 

Geçici madde 1 ve Geçici Madde 3 Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Geçici Madde 2'ye mevcut derneklerin mal varlıklarının bu Kanunla kurulan derneklerden bir veya bir
kaçına intikali hususunda karar verilmesini sağlamak ve bu kararın alınmasında bazı hususların göz önünde 
bulundurulmasını temin amacı ile maddeye ilave yapılarak yeniden düzenlenmiştir. 

Yürürlük maddesi 10 uncu madde olarak, yürütme maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına,arz olunur. 

Başkan 
Zekî GÜNGÖR 
Hv. Hâk. Alb. 

Üye 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâk. Alb. 

Üye 
Oktay SEDEF 

Hâk. Alb. 
Genkur. Bşk. lığı 

Hukuk işleri Müdürü 

Üye 
Sadık İNAN 

Hâk. Yzb. 
M.S.B. Kanunlar ve 

Kararlar Dairesi 

Üye 
Bahattin ABLUM 
İçişleri Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 

Üye 
İlhan YARDIMCI 

Emniyet Gn. Md.lüğü 
Dernekler Masası Müdürü 
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T E K L İ F 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabil »çekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin 
ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlaıını karşılamak gaye
siyle kuracakları derneklerin tabi olacakları esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, kurulması öngörülen Türkiye Emekli Subaylar Derneğini, Türkiye Emekli Ast
subaylar Dermeğini ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğini kapsar. 

Kurucular ve üye olabilecekler 

MADDE 3, — Bu Kanuna tabi derneklerden : 

a) Türkiye Emekli Subaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle 
ayrılan subaylar, 

b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle 
ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlar, 

c) Türkiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa katılanlar, 
Tarafından kurulur. 

Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğini kurma hakkına sahip olan
lar ile bunların dul eşleri, statülerine uygun derneklere; savaş ilan edilmemiş olsa bile, savaşa katılanlar veya 
işgal kuvvetlerine karşı çarpışanlar, çatışmaya taraf olan bir devletin silahlı güçlerine karşı savaşanlar veya 
Kuvayı ıMilliyeye katılmış olanlar veya vazife malulleri ile bunların dul eşleri ve şehit yetimleri de Türkiye 
Muharip Gaziler Derneğine üye olabilirler. 

Kurucu ve üye olamayacaklar 

MADDE 4. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa edenler, mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik 
veya ahlakî nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar ve Sıkıyönetim Komutanlarının istemi üzerine işlerine 
son verilenler bu Kanuna tabi dernekleri kuramaz ve üye olamazlar. 

Yasaklar 

MADDE 5. — Bu Kanunla kurulması öngörülen derneklerle aynı amacı güden, bu derneklerin isimle
riyle veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ekler yaparak yahut asker, gazi, muharip, askerî okul adları
nı veya benzeri isimleri kullanarak dernek kurulamaz 

Kişilik kazanma 

MADDE 6. — Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri, Millî Savunma Bakanlığınca incelenip, 
gerekiyorsa ilâve ve değişiklikler yapıldıktan ve son şeklini aldıktan sonra İçişleri Bakanlığına gönderilir. 
içişleri Bakanlığınca Dernekler Kütüğüne kaydedilen dernek, kayıt tarihinde tüzelkişilik kazanır. 

Son şeklini alan tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara tebliğ edilir. 
Tüzüklerde yapılacak değişiklikler hakkında da aynı yöntem uygulanır. 
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Kamuya yararlı olma 

MADDE 7, — Bu Kanuna göre kurulan dernekler kamuya yararlı derneklerden sayılırlar. Ve bu dernek
lere sağlanan haklardan yararlanırlar. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine, bu derneklere yardım yapılabil
mesi için ayrıca ödenek konulabilir. 

Sair hükümler 

MADDE 8. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen bir ay içerisinde, Millî Savunma ve İçişleri 

Bakanları halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından, mensuplarının tabi olduğu statüyü dikkate ala
rak yeni kurulacak derneklerin kurucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde der
nekler, kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez ve bildirilenler nitelikleri haiz olmaz yahut yediden az 
olursa, yetkili bakanlar, kurucu heyetleri doğrudan oluşturur. 

Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanununa ve bu kanunda öngörülen esasları dikkate ala
rak yeni kurulacak derneklerin tüzüklerini hazırlayıp iki ay içinde Millî Savunma Bakanlığına vermek zo
rundadır. Millî Savunma Bakanlığı tüzükleri inceleyip, kanuna uygunluğunu sağlayarak, nihaî şeklini verir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mevcut dernekler, geçici birinci maddeye göre yeni derneklerin kurulma işlemlerinin 
tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını toplayarak üyelerinin tabi olduğu statülerini dikkate ala
rak, yeni kurulan derneklerden birine iltihak ve mal varlıklarının iltihak edecekleri derneğe intikali 'hususun
da gerekli kararı almak zorundadır. Belirlenen sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde infisah 
etmiş sayılır. İnfisah eden derneklerin mal varlıkları, bu Kanuna göre kurulan derneklerden Millî Savunma ve 
İçişleri Bakanlarınca uygun görülecek olanlardan birisine intikal ettirilir. 

İltihak suretiyle veya infisah etmiş sayılarak tüzelkişilikleri sona eren derneklerin üyeleri, tabi oldukları 
statüye göre yeni kurulan derneklere yeniden üye kaydedilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçları bakımından geçici 2 nci maddeye göre il
tihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve 
kullandıkları isimler bakımından bu Kanun esaslarına aykırı durumda olan dernekler, bu Kanunun yayımı
nı izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir .Dernekler bu bil
dirimden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüzüklerindeki kanuna aykırılıkları gidermek zo
rundadır1. Belirlenen sürede gerekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve 
Dernekler Kanununa göre tasfiye edilir. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin 
ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gaye
siyle kuracakları derneklerin tabi olacakları esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, kurulması öngörülen Türkiye Emekli Subaylar Derneğini, Türkiye Emekli 
Astsubaylar Derneğini ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğini kapsar. 

Kurucular ve üye olabilecekler > 

MADDE 3. — Bu Kanuna tabi derneklerden : 
a) Türkiye Emekli Subaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle 

ayrılan subaylar, 
b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle 

ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlar, 
c) Türkiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa katılanlar, 
Tarafından kurulur. 
Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derieğini kurma hakkına sahip olan

lar ile bunların dul eşleri statülerine uygun derneklere; savaş ilan edilmemiş olsa bile, savaşa katılanlar veya 
işgal kuvvetlerine karşı çarpışanlar, çatışmaya taraf olan bir devletin silahlı güçlerine karşı savaşanlar veya 
Kuvayı MiUiye'ye katılmış olanlar veya vazife malulleri ile bunların dul eşleri ve şehit yetimleri de Türkiye 
Muharip Gaziler Derneğine üye olabilirler. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 609) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri tle Muharip 
Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anı
larım yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle kura
cakları Türkiye Emekli Subaylar, Türkiye Emekli Astsubaylar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul 
ve Yetimleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneklerinin tabi olacakları esas ve usulleri düzenler. 

Kurucular 

MADDE 2. — Bu Kanuna tabi derneklerden : 
a) Türkiye Emekli Subaylar Derneği; Tüfk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle 

ayrılan subaylar, 
h) Türkiye Emekli Astsulbaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniy

le ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlar, 
c) Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği; harp ve vazife malûlü olanlar, 
d) Türkiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa katılanlar, 
Tarafından kurulur. 

Tüzelkişilik kazanma 

MADDE 3. — Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri, Millî Savunma Bakanlığınca incelenip, 
gerekiyorsa ilave ve değişiklikler yapıldıktan ve son şeklini aldıktan sonra İçişleri Bakanlığına gönderilir. 
İçişleri Bakanlığınca Dernekler Kütüğüne kaydedilen dernek, kayıt tarihinde tüzülkişilik kazanır. 

Son şeklini alan tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara tebliğ edilir. 
Tüzüklerde yapılacak değişiklikler hakkında da aynı yöntem uygulamr. 

Üye olabilecekler 

MADDE 4. — 2 nci maddeye göre kurulacak derneklerden : 
a) Türkiye Emekli Subaylar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar ile dul eşleri, 
b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar ile dul eşleri, 
c) Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip 

olanlar, bunların dul eşleri ile şehitlerin dul ve yetimleri, 
d) Türkiye Muharip Gaziler Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar, Kuvayı Milliye'ye 

katılanlar, savaş ilan edilmemiş olsa bile savaşa katılanlar, işgal kuvvetlerine karşı çarpışanlar, çatışmaya 
taraf olan 'bir devletin silahlı güçlerine karşı savaşanlar ile bunların dul eşleri, 

Üye olabilirler. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 609) 



^ - 1 0 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Kurucu ve üye olamayacaklar 

MADDE 4. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa edenler, mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik 
veya ahlakî nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar ve sıkıyönetim komutanlarımn istemi üzerine işlerine 
son verilenler bu Kanuna tabi dernekleri kuramaz ve üye olamazlar. 

Yasaklar 

MADDE 5. — Bu Kanunla kurulması öngörülen derneklerle aynı amacı güden, bu derneklerin isimleriy
le veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ekler yaparak yahut asker, gazi, muharip, askerî okul adlarım 
veya benzeri isimleri kullanarak dernek kurulamaz. 

Kişilik kazanma 

MADDE 6. — Bu Kanuna göre kurulacak dernek lerin tüzükleri, Millî Savunma Bakanlığınca incelenip, 
gerekiyorsa ilave ve değişiklikler yapıldıktan ve son şeklini aldıktan sonra içişleri Bakanlığına gönderilir. 
İçişleri Bakanlığınca Dernekler Kütüğüne kaydedilen dernek, kayıt tarihinde tüzelkişilik kazanır. 

Son şeklini alan tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara tebliğ edilir. 
Tüzüklerde yapılacak değişiklikler hakkında da aynı yöntem uygulanır. 

Kamu yararına çalışma 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre kurulan dernekler kamu yararına çalışan derneklerden sayılırlar. Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesine, bu derneklere yardım yapılabilmesi için ayrıca ödenek konulabilir. 

Sair hükümler 

MADDE 8. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Medenî 
Kanununun dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen bir ay içerisinde, Millî Savunma ve İçişleri 
Bakanları halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından, mensuplarına tabi olduğu statüyü dikkate alarak 
yeni kurulacak derneklerin kurucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde dernek
ler, kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez veya bildirilenler gerekli nitelikleri faaiz olmaz yahut ye
diden az olursa, yetkili bakanlar, kurucu heyetleri doğrudan oluşturur. 

Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanununa ve bu Kanunda öngörülen esasları dikkate 
alarak yeni kurulacak derneklerin tüzüklerini hazırlayıp iki ay içinde Millî Savunma Bakanlığına vermek zo
rundadır. Millî Savunma Bakanlığı tüzükleri inceleyip, kanuna uygunluğunu sağlayarak, nihaî şeklini verir. 
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(M. G. K.) 
(Millî Savunma Komisyonu Metni) 

Kurucu ve üye olamayacaklar 

MADDE 5. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik hakkı kazanmadan istifa edenler (savaşanlar ha
riç), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik veya ahlakî nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar, bu 
Kanuna tabi dernekleri kuramaz ve üye olamazlar. 

Yasaklar 

MADDE 6. — Bu Kanunla kurulması öngörülen derneklerin dışında; aynı amacı güden, bu derneklerin 
isimleriyle veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ekler yaparak veya asker, gazi, muharip, askerî okul 
adlarım veya benzeri isimleri kullanarak dernek kurulamaz. 

Kamu yararına çalışma 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre kurulan dernekler kamu yararına çalışan derneklerden sayılırlar. Bu 
derneklere yardım yapılabilmesi için ayrıca Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine ödenek konulabilir. 

Derneklere ilişkin hükümlerin uygulanması 

MADDE 8. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Medenî Ka
nununun dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 9. — Bu Kanunda gösterilen derneklerin, yurt dışındaki aynı amacı güden dernekler tarafından 
düzenlenen toplantılara katılmalarına izin verilmesi, bu toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı tanıtma faaliyetle
rinden uygun görülenlerin giderlerinin hangi ölçüde karşılanacağı hususları ile ilgili usûl ve esaslar, üyele
rin ulusal bayramlarda ve kurtuluş günlerinde giyecekleri kıyafetlerin şekli, takabilecekleri madalya ve benze
ri alametlerin neler olacağı, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen bir ay içerisinde, Millî Savunma ve İçişleri 
Bakanları halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından, mensuplarının tabi olduğu statüyü dikkate ala
rak yeni kurulacak derneklerin kurucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde der
nekler, kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez veya bildirilenler gerekli nitelikleri haiz olmaz yahut 
sayısı yediden az olursa, yetkili bakanlar kurucu heyetleri doğrudan oluşturur. 

Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanununa ve bu Kanunda öngörülen esasları dikkate 
alarak yeni kurulacak derneklerin tüzüklerini hazırlayıp iki ay içinde Millî Savunma Bakanlığına vermek 
zorundadır. Millî Savunma Bakanlığı tüzükleri inceleyip, kanuna uygunluğunu sağlayarak, nihaî şeklini ve
rir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mevcut dernekler, geçici birinci maddeye göre yeni 'derneklerin kurulma işlem
lerinin tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını toplayarak üyelerinin tabi olduğu statülerini 
dikkate alarak, yeni kurulan derneklerden birine iltihak ve mal varlıklarının iltihak edecekleri derneğe intikali 
hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirlenen sürede 'bu kararı almayan dernekler süre bitiminde 
infisah etmiş sayılır. Bu derneklerin mal varlıkları, bu Kanuna göre kurulan derneiklerden Millî Savunma 
ve İçişleri Bakanlarınca uygun görülecek olanlardan birisine intikal ettirilir. 

İltihak suretiyle veya infisah etmiş sayılarak tüzelkişilikleri sona eren derneklerin üyeleri, tabi oldukları 
statüye göre yeni kurulan derneklere yeniden üye kaydedilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçları bakımından geçici 2 nci maddeye göre 
iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve 
kullandıkları isimler bakımından bu Kanun esaslarına aykırı durumda olan dernekler, bu Kanunun yayımını 
izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Dernekler bu bildirim
den itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüzüklerindeki kanuna aykırılıkları gidermek zorunda

dır. Belirlenen sürede gerekli değişiklikleri yaparak dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve Der
nekler Kanununa göre tasfiye edilir. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 609) 



— 13 — 

(M. G. K.) 
(Millî Savunma Komisyonu Metni) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mevcut dernekler, geçici 1 inci maddeye göre yeni derneklerin kurulma işlemle
rinin tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını toplayıp üyelerinin tabi olduğu statülerini dikka
te alarak, yeni kurulan derneklerden birine iltihak ve mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulacak dernekler
den bir veya birkaçına intikali hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirlenen sürede bu karan alma
yan dernekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır. Bu derneklerin mal varlıkları, Bu Kanuna göre kurulan der
neklerden Millî Savunma ve İçişleri Bakanlarınca uygun görülecek bir veya birkaçına intikal ettirilir. 

Mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulan derneklerden bir veya birkaçına intikali için karar alınma
sında üyelerinin statü ve miktarı göz önünde bulundurulur. 

iltihak suretiyle veya infisah etmiş sayılarak tüzelkişilikleri sona eren derneklerin üyeleri, tabi oldukları 
statüye göre yeni kurulan derneklere yeniden üye kaydedilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçlan bakımından geçici 2 nci maddeye göre 
iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve 
kullandıklan İsimler bakımından bu Kanun esaslanna aykırı durumda olan dernekler, bu Kanunun yayımını 
izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Dernekler bu bildi
rimden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüzüklerindeki Kanuna aykırılıklan gidermek zorunda
dır. Belirlenen sürede gerekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve Der
nekler Kanununa göre tasfiye edilir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 612 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde 
Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Ben
zeri Aletlerin Teslimi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçiş
leri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/583; M. G. Konseyi : 1/503) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 325) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 11 Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3074 (l/583)/3407 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Mayıs 1983 tarihli 99 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 ttncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 
Teslimi Hakkında 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 24 Aralık 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101 -1303/05970 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.12.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 
Teslimi Hakkında 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
N Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

2305 sayılı Yasa uyarınca, 6136 sayılı Yasa kapsamına giren ateşli silahlar ve mermfer ile Türk Ceza 
Kanununun 264 üncü mladdesinde belirtilen dinamit, bomba veya buna benzer yılkıcı veya öldürücü alet ve
ya barut ve benzeri ateşli eczaları ruhsatsız olaralk 'bulunduranlar bunları mahallî askerî ve müılkî makam
lara teslim etmişlerdir. 

Teslim edilen ruhsatsız silahlar ile mühimmat 2469 sayılı Yasa :ile Devilet malı haline gelmiş, 6136 ve 1176 
sayılı Yasalar uyarınca işlem yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı emrine verilmiştir. 

Söz konusu silah ve mühimmatı teslim edenler, yerlerini bildirenller ile güvenlik kuvvetleri veya diğer yet
kililerce bulunabilecek yerlere bırakımıak suretiyle terk edenler hakkında takibat yapılmayacağı, hükmolun-
muş cezaların yerine getirilmeyeceği ve ikanunî sonuçlarının ortadan kalkacağı 2583 sayıllı Yasa ile hükme 
bağlanarak, silah ve mühimmatın müsaderesinde kolaylik'lar sağlanmıştır. 

2305 Sayılı Yasanın uygulamasında, yetkili makamlara teslim edilen silahların, her ne şekilde teslim edi
lirse edilsin, ruhsatsız silah işlemine tabi tutulması gerektiği düşünülerek, İK. K. K. lığının ilgili kademelerin
de depolanmış, tasnif, bakım, onarım ve tadil işlemlerine başlanmıştır. 

Ancak 2305 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra bir kısım ruhsatlı silah Sahibi ruhsâıtlı silahların yanlış
lıkla veya başka nedenlerle yetlkii mercilere teslim etmişlerdir. Bu şekilde silahlarını teslim edenlerden bazı
ları zaman zaman yaptııklan müracaatlarda teslim ettikleri silahlarının iadesini talep etmektedirler. 

Ruhsatlı silahlarını yanlıışlı'kla veya ibaşfka nedenlerle yetkili makamlara teslim edenlere, Silahlarını iade 
etmek konusunda aşağıdaki güçlüklerle karşı karşıya bulunulmaktadır, 

a) Halkın kendiliğinden teslim ettiği silahların miktarı büyük boyutlara ulaşmış olup, bunların arasından 
ruhsatlı olanların bulunup çikarılması zordur. 

b) K.K. K. lığına teslim edilen 'Silahların bir kısmının bakım, onarım ve tadiline başlanmış, bir kısmı 
tahrip edilmiş, veya edilmektedir. Bu silahların bir kısmı 1176 sayılı Yasa uyarınca, bir kısmı da 6136 sayıllı 
Yasanın 10 uncu maddesi gereğince diğer B'alkanlıık ve kuruluşlara kadro silahı olarak tahsis edilmiştir. Ruh
satlı olup iadesi istenen silahlardan bu gruplarla girenleri ialde etmek mümkün değildir. 

c) Aynen (iadesi mümkün olmayan silahlar yerine müracaatı 'halktı görülenlere ayrı tipte silah vermek 
vey'a muayyen bir ücret ödemek kamu oyunda yanlış yorumlara sebep olabilir. 

d) Silahını yanlışliikla verdiğini iddia ederek iadesini talep edenlerin büyük bir kısmının ruhsatını, sila
hını teslimden sonra yenilediği veya yeni ruhsat aldığu anlaşılmıştır. 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı 2305 sayılı Yasa uyarınca halktan toplanan silahlar kapsamına, ruh-
sath silahlarını teslim edenlerin de alınması uygun görülerek hu tasarı hazırlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

, İçişleri Komisyonu 15 Haziran 1983 
Esas No. : 1/503 
Karar No. : 30 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel 'Kurulunun 10 Mayıs 1983 tarihli 99 uncu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen 
«6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kında 2305 Sayılı Kanuna 'Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» incelendi. 

Tümü üzerinde açılan müzakereleri müteakip maddeleri tartışıldı. 
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29 Eylül 1980 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 25.9.1980 tarih, 2305 sayılı Kanun ile toplumun 
silahtan arındırılması amaç edinilmiş ve 6136 sayılı Kanun kapsamındaki her çeşit ruhsatsız ateşli silah
lar ile Ibıçak ve benzeri aletlerin, keza Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde belirtilen patlayıcı mad
delerin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde mahallî askerî veya mülkî makamlara 
teslimi hükme 'bağlanmıştır. Şu hale göre, her çeşit ruhsatlı silah bu Kanunun kapsamı dışında bırakıl
mıştır. Diğer bir anlatımla, kanun koyucu çağrıyı sadece ru'hsatsız silah bulunduranlara yapmıştır. Hal 
böyle iken şu veya bu nedenle bazı kişilerin ruhsatlı silahlarını bu çağrıya icabetle teslim eyledikleri bila
hare yaptıkları başvurudan anlaşılmıştır. Söz konusu kişiler ruhsatlarının mevcudiyetinden bahisle teslim 
ettikleri silahları geri istemektedirler. 

Bu taleplerin ilk nazarda haklı bir görüntü arzettiği kuşkusuzdur. Salt hukuk açısından silahın sahibine 
iadesi ile nizanın sonuçlandırılması gerekir. Ancak, bugüne kadar gerek halktan toplanan (183 600 adet) ge
rekse zoralım ve buluntu olarak ele geçirilen (636 571 adet) silah toplamı 820 177 adede ulaşmıştır. Bu si
lahlar, ruhsatsız bilindiği için 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun gereği işlemlere 
tabi tutulmuş, hurdaları ayrılmış, onarımı gerekenler onarılmış, bazıları satılmış, bir kısmı ise amme hiz
metlerine ta'hsis olunmuştur. Şu hale göre, milyona yaklaşan silah içinden ruhsatlı olanları ayırma imkânsız 
lığı aşikâr olduğu gibi satışı yapılan veya amme hizmetlerine tahsis olunan silahların iadesi imkânı tümü 
ile ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Sahiplerine silahlarının benzerinin verilmesi ya da bedelinin ödenmesi düşüncesi ise yeni hukukî ihtilaf
ları davet edecek niteliktedir. Zira, ne takdir olunacak bedel ne de benzeri sila'h verilmesi silah sahiplerini 
tatmin edemeyecek daha fazla bedel veya daha kaliteli silah talepleri hukukî bir İhtilaf olarak süregelecek-
tir. 

Kaldiki Devlet sadece ruhsatsız silahları teslime davet etmiştir. Sebebi ne olursa olsun vatandaş ruhsatlı 
silahını teslim etmiş ise bu davranışının riskine de kendisinin katlanması gerekir. 

Arz edilen nedenlerle Komisyonumuz Hükümetçe sevkedilen ve Danışma Meclisince kabul gören kanun 
tasarısını özde benimsemiş ancak uygulamada tereddüt ve kesintilere sebep olabilecek düzenleme biçimini re
daksiyona tabi tutmak suretiyle metni sadeleştirmeyi uygun görmüştür. Şöyle ki; tasarı metninde «teslim 
anında ruhsatlı bulunsa dahi» cümlesi teslimde görevli memurun bilerek ruhsatlı silahı teslim aldığı izleni
mini yarattığından bu cümle metinden çıkarılmış ve yerine «sahiplerinin ruhsatları olup olmadığına bakıl
maksızın» cümlesi konularak metin gerçeği yansıtacak biçimde sadeleştirilmiştir. 

Keza ruhsatlı silahların bir tutanak karşılığında Millî Savunma Bakanlığına teslimini öngören bölüm 
metinden çıkarılmıştır. Zira, hangi silahların ruhsatlı olduğu bilinen ve belgelenen bir husus değildir. Belir
gin olmayan ruhsatlı silahların tutanağa bağlanması işlemi ise uygulayıcıyı yeni bir çıkmaza sokabilecektir. 
Yapılan değişiklikle metin sadeleştirilerek uygulanabilir hale getirilmiştir. Yukarıda sözü edilen bu tasarının 
müzakeresi münasebetiyle anılan tasarı bünyesine dahil edilerek çözüme kavuşturulması zorunlu görülen 
ve bu amaçla Komisyona intikal ettirilen diğer iki sorunun genel hatlarıyla müzakeresi sonuçlandırılmıştır. 

Komisyonumuza intikal eden sorunlardan biri, 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı biçimde edinildiği 
halde yetkili mercilerden 23.6.1981 tarihine kadar ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak ya da, silah 
defter ve kayıtlarına işletilmek suretiyle taşınan veya bulundurulan silahlar için yapılacak işlemi tayin ede
cek yasal bir düzenlemenin acil ihtiyaç olarak belirlenmiş olmasıdır. 

15.7.1953 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile sadece Millî Sa
vunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından silah alımı yapılacağı vurgulan
mış, bu ihtiyaçlar dışında yurda silah sokulması ve 6 ncı maddesi ile de, belirlenen istisnalar dışında ülkede 
silah satışı yasaklanmıştır. 

Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi ile de, Kanun kapsamına giren silahları ellerinde bulunduranların izin 
vesikası almaları veya vesikası olanlara devretmeleri, vesika alamayanların bu silahları zabıtaya teslim et
meleri için altı aylık süre tamnması hükme bağlanmıştır. Keza, bu madde ile 2637 sayılı Kanuna göre verilen 
ruhsatların hükümsüzlüğü belirtilmiştir. 

Verilen altı aylık süre içinde sorun çözümlenemediği için 11.7.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6768 sayılı 
Kanunla 2 nci altı aylık bir süre daha tanınmış, verilen bu tescil süresi de, 11.1.1957 tarihinde son bulmuştur. 
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6136 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ikinci altı aylık sürenin bittiği 11.1.1957 tarihine kadar 
ruhsatsız silah taşıyan veya bulunduranların affını sağlayan 6910 sayıh Kanun, 11.2.1957 tarihinde çıkarılmak 
suretiyle menşe aranmaksızın mevcut silahların tescili işlemi böylece sonuçlandırılmıştır. 

1960 devrimini müteakip çıkarılan 28.6.1960 tarih ve 5 sayıh Kanunla halkın elindeki ruhsatlı ve ruh
satsız tüm silahlar toplanmış ve bilahara ruhsatlı silahlar iade edilmiştir. Elde kalan ruhsatlı silahlardan sa
hipleri tarafından alınmayanların iadesi de, 17.8.1977 tarihinde çıkarılan 2093 sayılı Kanunun 1 yıl içinde 
bu silahların sahipleri veya varisleri tarafından alınması, alınmayanların Devlet malı sayılacağı hükmü ile 
sonuçlandırılmıştır. 

Başlangıçta 6136 sayılı Kanunun kapsamı dışında tutulan yivli av tüfekleri de, 8.7.1970 tarihinde yü
rürlüğe konulan 1308 sayılı Kanunla 6136 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve yivli tüfeklerin tescili için üç ay
lık süre tanınmıştır. 

Yurda silah sokulması yasağına ilişkin 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü 1979 tarihine kadar 
hiçbir değişikliğe uğramadan uygulanmış, ancak 22.6.1979 tarihinde yürürlüğe giren 2249 sayılı Kanunla gö
revleri belirlenen bazı şahısların yurda silah getirmesine imkân sağlanmış ancak, bu şekilde getirilen silahla
rın da, satış ve devri yasaklanmıştır. 

Buraya kadar arz edilen Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere; 
1. 1953 yılından itibaren Türkiye'ye silah sokulması yasaklanmıştır. 
2. Menşei aranmaksızın elde kalan silahların ruhsata bağlanması işlemleri ise, 1957 yılında son bulmuş

tur. Yani 1957 yılından sonra menşei belli olmayan, diğer bir anlatımla edinme biçimi yasalara uymayan si
lahlara ruhsat verilmemesi gerekmektedir. 

12 Eylül 1980 tarihini müteakip toplumun silahdan arındırılması amacı ile 25 Eylül 1980 tarihli ve 2305 
sayılı, 14 Ocak 1982 tarihli ve 2583 sayılı Kanunlar Af hükümleri ile birlikte çıkarılmış ve 23.6.1981 tarih, 
2478 sayılı Kanunla da, Ateşli Silahlara etkin ve sürekli denetim sağlayan yeni hükümler getirilmiştir. 

Buna göre, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca evvelce Valiliklerin yamsıra Kaymakamlıklarca 
da verilen silah ruhsatlarının bundan böyle yalnız Valilerce verilmesi hükmü getirilmiş ve bu suretle Kay-
makamlarca daha önce verilen silah ruhsatları hükümsüz sayılarak ruhsat verme yetkisi sadece valilere tanın
mıştır. 

Gerek kaymakamlarca verilmesi nedeni ile iptal edilen ruhsatların yenilenmesi, gerekse periyodik olarak 
yıllık yenileme işlemleri esnasında silah ruhsatlarının ve dosyalarının görevli silah komisyonlarınca elden ge
çirilmesi esnasında pekçok sayıda silahın menşe itibariyle yasal dayanaktan yoksun bulunduğu bazılarının 
ise, menşe kayıtlarının hiç bulunamaması nedeni ile ihtilafın süregeldiği tespit olunmuştur. 

Silahların ruhsat ye menşelerine ilişkin dosya ve belgelerin yangın, tabiî afetler, imha veya ügisizlik gibi se
beplerle bulunamamasından ötürü silahların menşeleri idarece tespit edilememiş ise, bu halin ruhsat sahipleri 
aleyhine tasarrufta bulunmaya imkân vermeyeceği hukukun tabiî 'bir ilkesidir. Belirtilen bu hal hariç olmak 
üzere silahın 6136 Sayılı Kanunla öngörülen usûl ve yollar dışında edinildiği sarahatle anlaşılması halinde silah 
sahibinin 7 nci madde kapsamında sayılan kişilerden olup olmadığı hususu incelenecek ve anılan madde kap
samına girmekte ise, mevcut ruhsatı geçerli sayılacaktır. Bu incelemede ruhsatla silah arasındaki uyum ruh
satın geçerliliği için yeterli kabul edilecektir. 

Ruhsat sahibi 7 nci madde kapsamına giren şahıslardan değil ise, bu halde ruhsatı iptal edilerek kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 ay içinde silahım teslime davet olunacak ve süresi içinde teslim edenler hak
kında takibat yapılmayacaktır. Bu şekilde teslim alınan silahlar ise, 6136 Sayılı Kanunun 10 uncu ve 1176 Sayılı 
Kanunlar uyarınca işleme tabi tutulacaktır^ Belirlenen hususları içerecek biçimde hazırlanan metin ek geçici 
bir madde olarak 6136 Sayılı Kanuna ilave edilmiştir. 

Diğer sorun ise, 11.9.1981 tarihli ve 2521 Sayılı Kanun kapsamındaki yivsiz av tüfeklerinin tescili için 
tüfek sahiplerine ek bir süre tanınmasına ilişkindir. 

ıSöz konusu Kanun 11 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiş ve anılan tüfeklerin tescili için bu Kanunla 
tanınan bir yıllık süre 11 Eylül 1982 tarihinde sona ermiştir. Kanunla öngörülen yönetmeliğin geç çıkarılması, 
tescil işlemleri için öngörülen belgelerin hazırlık ve basımlarının yapılması zaman aldığından, tescil talepleri bu 
süre zarfında karşılanamamıştır. Ayrıca tescil zorunluluğu getiren hükmün kırsal kesime duyurulması da, za
man aldığından büyük bir kitle süresi içinde tescil ettirme hakkını kullanamamıştır, 
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Av tezkeresi ya da, yivsiz tüfek sahipliği belgesi olmadan tüfek bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 549 
uncu maddesi uyarınca hapis cezası ile cezalandırılacakları gibi tüfeklerinin de müsaderesine karar verile
cektir. 

Arz edilen mağduriyetin giderilmesi amaçlanarak tescil süresini kaçıran vatandaşlara 6 aylık yeni bir tescil 
süresi verilmesi ve gecikmeden ötürü takibata maruz kalanların affı uygun görülmek sureti ile Komisyonu
muzca ekteki metin hazırlanmış ye 2521 Sayılı Kanuna Ek Geçici Madde olarak ilave edilmiştir. 

Kanun Tasarısının adı Komisyonca kabul gören bu ilavelere uyum sağlayacak biçimde değiştirilmiş ve yü
rürlük maddesinde de, yeni düzenlemeye uygun redaksiyon yapılmıştır. 

Tasarı bu değişiklikle Millî Güvenlik Konseyinin takdir ve onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU Uğur ÖNEL Ümit ERDAL 

Hâikhn Albay Kurmay Yarbay I.J-m. Gn. Md. Asayiş D. Bşk. 
Gn. Kur. Bşk. lığı temsilcisi 

Üye 
Abdülkaâir GENELÎOĞLU 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Gn. Md. lüğü 

Tetkik Hâkimi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak

kında 2305 Saydı Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

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

«EK GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahallî askerî veya mülkî ma
kamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler; mahallî askerî veya 
mülkî makamlara tevdii anında sahiplerinin ruhsatları bulunsa dahi devlet malı sayıhrlar; bu silah ve mü
himmat ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında 613 6 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Ka
nun uyarınca işlem yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı emrine verilir.» 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ite Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

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

«EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun bi
rinci maldldösdinde sayılan ve mahallî askerî veya 
mülkî malkaimia'ra teslim edilmiş bulunan her ıtürlü 
silalh ve patlayıcı maiddeler ile diğer aletler; mahallî 
askerî veya mülkî makamlara tevdiî anında sahlipe-
ririin rulhlsaltları bulunsa dahi devlet malı (sayılırlar; 
bu silalh ve mühimmat ilgili makamlarca hür tutanak 
karşılığında 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 
1176 sayılı (Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere 
Millî Savunima Bakanlığı ©muine veriir.»1 

(MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ) 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Ue Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kında 2305 Sayılı; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 6136 Sayılı; Avda ve Sporda Kul
lanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçakları
nın Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 
2521 Sayılı Kanunlara Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

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

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun birinci 
maddesinde sayılan ve mahallî askerî veya mülkî 
makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve 
patlayıcı maddeler ile diğer aletler sahiplerinin ruh
satları olup olmadığına 'bakılmaksızın devlet malı 
sayılarak 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 
1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere 
Millî Savunma Bakanlığı emrine verilir. 

MADDE 2. — 10.7,1953 tarihli ve 6136 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — 6136 sayılı Kanun 
hükümlerine aykırı biçimde edinildiği halde yetkili 
mercilerden 23.6.1981 tarihine kadar herhangi bir 
şekilde ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak 
veya ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları ya da Jan
darma Genel Komutanlığı silah defter ve kayıtlarına 
kaydettirmek suretiyle taşınan veya bulundurulan si
lahların kayıtlarındaki nitelik ve numaralarına uy
gunluğun anlaşılması halinde bu silahların 7 nci mad
de kapsamına giren sahiplerine söz konusu madde 
esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundur
ma izni verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde silah taşıma 
veya bulundurma vesikasını haiz olup da 7 nci mad
de kapsamına girmemeleri nedeniyle kendilerine ta
şıma veya bulundurma izin vesikası verilmeyenlerin 
mevcut izin vesikaları iptal edilmiştir. İzin vesikaları 
bu suretle iptal edilenler yapılacak tebliğden itibaren 
üç ay içinde silahlarını teslim ettikleri takdirde hak
larında takibat yapılmaz. Bu kişilere ait silah ve mer
miler 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 612) 
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(Hükümetin Teklifi) 
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(Danışma Meclisinin Kabul ettiği Metin) (M. G. K.) İçişleri Komisyonu Metni) 

sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili 
makamlarca bir tutanak karşılığında Millî Savunma 
Bakanlığı emrine verilir. 

MADDE 3. — 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Yivsiz av tüfeği sa
hibi olup da Kanunun geçici 2 nci maddesinde belir
tilen süre içinde yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayan
lar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 
menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygun
luk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av 
tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği 
belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapıl
maz. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında 
13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması 
halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edil
memiş mahkûmiyet kararları infaz edilmez ve kanunî 
sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmiyet hükümlerine 
ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Müsaderesine 
karar verilmekle beralber ilgili mercilere henüz teslim 
edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 612) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bu Kanun 29 . 9 . 1980 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/., Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. M en t es 

Maliye Bakanı 
A, B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
HA Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı V. 
Prof. Dr. K. Kılıç turgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve îskân Bakanı 
Prof. Dr^ A. Samsunlu 

K. Cantürk 
Sanayi ve Tek. Bakanı 

M« Turgut 
Köy îş. ve Koop. Bakanı 

M. R.< Güney 

14 . 12 . 1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr,, M. M Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof, Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve »Spor Bakanı 
V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S» Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 612) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun 29.9.1980 tarihinden 
geçerli olmak üzere yaıyiımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(M. G. K.) içişleri Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 
2305 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 2 nci madde 
29.9.1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde, Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 612) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 608 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/87; 

M. G. Konseyi : 2/122) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 351) 

T. a 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 12 Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü: 06-3183 

(2/87)13555 

Konu : Kanun Teklifi. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEY! GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışınla Meclîsti Genel Kurulunum 11 Mayıs 1983 tarihti 100 üncü BMeşfaıııinde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edileni, Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenüenmesfi Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuş
tur. 

Gereğini arz edelim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Mecfilstf Başkanı 

11 Ocak 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tapulama ve Kadastro Paftalarımın Yenilenmesi Hakkında Kanun Teküfimaz ekte sunulmuştur. 
Gereğimi saygıyla arz ederiz. 

İbrahim GÖKTEPE Muzaffer SAĞIŞMAN Turgut TAN 

Fahri ÖZTÜRK Doğan GÜRBÜZ Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Hilmi SABUNCU Özer GÜRBÜZ Bahtiyar UZUNOĞLU 

Halil AKAYDIN 
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G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere 766 sayılı Tapulama ve 2613 sayılı Kadastro kanunları ile taşınmaz mallardan tapusuz 
olanları tapulamak ve tapulu olanların da kayıtlarını yenilemek sureti ile kadastro planları tanzim ve tapu 
sicilleri tesis edilmektedir. 

Bununla amaç Medenî Kanunun ön gördüğü nitelikteki tapu sicillerini meydana getürmeik ise de 1934 
yılından beri uygulanmakta olan 2613 sayılı Kadastro ve 1950 yılından beri uygulanmakta olan değişik 766 
sayılı Tapulama Kanunu ile üretilen pafta ve fennî evrakı müsbiteler, memleketimizin sosyal ve ekonomik 
yapısında olduğu gibi kadastro yapım tekniklerinde olan değişiklikler, gelişmeler, arazilerde yüksek yoğunluklu 
yerleşim alanları karşısında yetersiz hale gelmiştir. 

Nitekim birçok Avrupa ülkelerinde, teknik niteliğini ve uygulama yeteneğini kayıp etmiş paftalar, ikinci 
hatta üçüncü defa yenilenmiştir. 

Yurdumuzda da kadastro yapımındaki metot, alet ve malzeme yetersizlikleri, taşınmaz malların sınırla
rının zeminde işaretlendirilmemesi, adım ya da şerit metre ve pusula ile yapılanın yanında, grafik Ölçü sis
temiyle, büyütülmüş fotoğraflar v.b. ilkel metotlar kullanılarak kadastro paftaları yapılmıştır. Kullanıldığı za
manlarda bile harita yapımının gerektirdiği nirengi vepoligon gibi sabit tesislerden yoksun üretilen bu hari
talar, genellikle küçük ölçeklerde ve kötü vasıflı malzemeler üzerine çizimleri yapılmış ve bunlar üzerinden 
yüzölçümleri hesaplanmıştır. 

Harita yapımında uygulanan bu ilkel metotlar yanında, harita Ölçeklerinin küçük olması, kötü harita 
malzemesinin kullanılmış bulunması, ayrıca çizim .bozuklukları sebebiyle gerçekle kabul edilemeyecek dü
zeyde farklı yüzölçümü değerleri ortaya çıkmış ve bu hatalı değerler tapu siciline yansımıştır. 

öte yandan toprak tevzi, kamulaştırma, imar uygulamaları gibi kadastrodan ayrı amaçlar için yapılan ve 
tescile konu olan haritaların yetersizliğide kadastro paftalarının uygulanabilirliğini ters yönde etkileyen unsur
lar olmuşlardır. 

Ayrıca hızlı kentleşmenin getirdiği gecekondulaşma, kent yakınındaki kırsal alanların kentsel alan yapı
sına dönüşmesi, turizm ve sanayi alanlarının kuruluşu ve miras gibi nedenlerle arazi küçük parçalara bölün
müş, birim fiat hızla yükselmiş, bu bölünme ve değer artışı karşısında yürürlükte olan kadastro paftaları, 
yapım sistemleri ve ölçekleri istenilen hassasiyeti verebilmekten uzak kalmıştır. 

Bu durum, Medenî Kanunun önem verdiği tapu sicilinden, plan ile ilişkili bölümünün itimat edilme ni
teliğini kayıp etmiş olduğu düşüncesinide 'beraberinde getirmektedir. 

Bu itibarla mülkiyet ve mülkiyete 'ilişkin diğer haklar dışında olmak üzere teknik niteliğini ve uygulama 
yeteneğini kayıp etmiş olan tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesinde kesin zorunluluk bulunmakta
dır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 608) 



TEKLİF 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teknik nedenlerle yetersiz, kalan 
veya uygulama niteliğini kaybeden tapulama ve ka
dastro paftaları, bu Kanun Hükümlerine göre yeni
lenir ve buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler 
yapılır, 

Yenileme işlemi, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün göstereceği lüzum üzerine, il ve İlçe be
lediye sınırları içinde 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanunu, bunun dışında kalan yerlerde 766 
sayılı Tapulama Kanunundaki ilan ve tespit usulle
rine uyularak Kadastro veya Tapulama Müdürlükle
rince yerine getirilir. Bu Müdürlüklerin bulunmadı
ğı yerlerde yetkili kılınacak aynı Müdürlüklerce ye
nileme işlemi yaptırılır. 

Yenileme tespitlerine yapılacak itirazlar, yukarı
da anılan kanunların ilgili hükümlerine göre sonuç
landırılır. Ancak, Tapulama mahkemelerinin bulun
madığı yerlerde, Tapulama Komisyon kararlarına 
karşı yapılacak itirazlar, o mahallin Asliye Hukuk 
Mahkemelerince, 766 sayılı Tapulama Kanununun 
hükümleri uyarınca çözümlenir, 

Yenilemenin yapılış biçimi hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Devlet Bakanı yürütür. 

3 — 

DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teknik nedenlerle yetersiz kalan 
veya uygulama niteliğini kaybeden tapulama ve ka
dastro paftaları, bu Kanun Hükümlerine göre yeni
lenir ve buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler 
yapılın 

Yenileme işlemi, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün göstereceği lüzum üzerine, ti ve İlçe be
lediye sınırları içinde 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanunu, bunun dışında kalan yerlerde 766 
sayılı Tapulama Kanunundaki ilan ve tespit usulle
rine uyularak Kadastro veya Tapulama Müdürlükle
rince yerine getirilir. Bu Müdürlüklerin bulunmadığı 
yerlerde yetkili kılınacak aynı Müdürlüklerce yenile
me işlemi yaptırılır. 

Yenileme tespitlerine yapılacak itirazlar, yukarıda 
anılan kanunların ilgili hükümlerine göre sonuçlan
dırılır. Ancak, Tapulama mahkemelerinim bulunma
dığı yerlerde, Tapulama Komisyon kararlarına karşı 
yapılacak itirazlar, o mahallin Asliye Hukuk Mahke
melerince, 766 sayılı Tapulama Kanununun hükümle
ri uyarınca çözümlenir. 

Yenilemenin yapılış biçimi bu Kanunun yayımın
dan itibaren 3 ay içerisinde hazırlanıp Resmî Gaze-
te'de yayımlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 608) 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 13 Haziran 1983 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 21122 
Karar No. : 133 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len «Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenip 
görüşülmüştür.' 

Kanun Teklifi, teknik niteliğini ve uygulama yeteneğini kaybetmiş olan tapulama ve kadastro paftala
rının, gelişen yapım tekniklerine uygun olarak yenilenmesi suretiyle daha hassas, doğru, kullanışlı ve nitelikli 
hale getirilmesini öngörmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ve 766 sayılı Tapulama Kanu
nuna göre yapılan ve kesinleşen kadastro ve tapulamalara itirazlar ve yanlışlıkların düzeltilmesi, anılan ka
nunların ilgili hükümleri uyarınca yargı yoluyla çözümlenebilmektedir. İlkel metodlarla yapılmış paftalarda 
mevcut olan yanlışlıklar yenileme suretiyle düzeltilirken, teessüs etmiş bulunan mülkiyet durumunda ve 
mülkiyete ilişkin haklarda da değişiklikler meydana getireceği, dolayısıyla yeni ihtilaflar yaratacağı kaçınıl
maz görülmektedir, ' 

Kanun Teklifinin; gerek yenilenecek paftaların belirlenmesi, ilanı ve alakalılara tebliğ edilmesi, gerekse ye
nileme işleminin yapılmasında uyulacak esasların belirlenmesi yönünden, düzenlenen bu şekliyle yetersiz ka
lacağı değerlendirilmektedir. 

Esasen, 2805 sayılı Kanunla, şehirsel alanlarda, ı»lah imar planlarının yapılması ve uygulanması için ye
tersiz kalan ve teknik niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine ilişkin hüküm getiri
lerek, acilen yenilenmesi gereken bölgelerde bu ihtiyaç büyük ölçüde giderilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca, teknik nedenlerle yetersiz kalan ve uygulama imkânı kalmayan Kadastro ve Tapulama 
paftalarının yenilenmesi lüzumu benimsenmekle birlikte, özel kanun çıkarılması yerine konu ile ilgili kanun
larda yeterli ve kapsamlı şekilde değişiklik veya düzenleme yapılması uygun mütalaa edilmektedir. 

Yukarıda sıralanan gerekçeler ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri 
Kanununu birleştiren, yenilemeye ilişkin hükümleri de ihtiva eden Kanun Tasarısının hazırlanmakta olması 
nedeniyle, Komisyonumuz bu Kanun Teklifinin reddedilmesini uygun mütalaa etmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyinin tensiplerine arz olunur. 

BAŞKAN ÜYE ÜYE 
Cumhur EVCİL Yaşar EMRE Ahmet Cemal GÖĞÜS 

Tuğgeneral Kur. Bnb. Adalet Bakanlığı 
îhti. Kom. D. Bşk. Proje Sb. Kanunlar Gn. Md. lüğü 

Tet. Hk. 

ÜYE 
A. Nusret OZAN ALP 
Yargıtay 7 nci Hukuk 

Daire Bşk. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 576 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi: 2 /40 ; M. G. Konse

yi : 2 /120) 

(D. Meclisi: S. Sayısı: 164) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 11 Mayıs 1983 
Sayı : 06-1805 (2/140)/1311 

Konu : Kanun Teklifi. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Mayıs 1983 tarihli 99 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifimiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini Yüksek Başkanlığa saygıyla arz ederiz. 

Necmettin NARLIOĞLU A. Senvar DOĞU Bahtiyar UZUNOĞLU 

Turgut KUNTER T and o ğan TOKGÖZ Şaâan TUZCU 

Orhan BAYSAL Dr. Hayati GÜRTAN Muzaffer SAĞIŞMAN 

A. Ali GİRMEN İbrahim GÖKTEPÜ Lâmi SÜNGÜ 
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GEREKÇE 

24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zabıtan Kanununa talbi olan gedikli subayların 2.7.1951 tarih ve 5802 Sa
yılı Astsubay Kanununun Geçici 3 üncü maddesine göre istekleri halinde hizmetleri göz önüne alınarak 
astsubay sınıfına geçilirilmeleri öngörülmüştür. Ancak bu kanuna rağmen hiç bir gedikli subay astsubay 
sınıfına geçmemişler ve bunlar hakkında 24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zabitan Kanunu ile Berri, Bahri, Ha
vai ve Jandarma Erkan, Ümera ve Zabitanı ile Memurin ve Mensübini Askeriye Maaş ve tahsisatına dair 
22 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanuna Müzeyyel 508 ve bu Kanuna ek 587 sayılı Kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

Daha sonra 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve bu 
Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair 7.2.1969 tarihli ve 1101 Sayılı Kanunun ek 2 nci madde
sine göre «barem, teşkilat kadro kanunlarında yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarda husule gelecek 
yükselmelerin aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife 
malûllüğü aylıkları ile dul ve yet̂ m aylıkları hakkında da uygulanır.» hükmü getirilmiştir. 

Yapılan değişiklikler sonunda gedikli subayların 4 üncü Kademe Astsubaylardan daha kıdemli olduk
ları tespit edilerek buna göre intibakları yapılmıştır. 

24.2.1961 tarihli ve 262 sayılı Kanunla en son kademedeki başçavuşların dereceleri 5 inci derece olarak 
tespit edilmiş ve 1.3.1969 tarihinden itibaren de gedikli subaylar aynı dereceye intibak ettirilmişlerdir. 

Bu şekilde yapılan kanun değişiklikleri sonucu, Gedikli Subaylar 3 üncü derece 1 inci kademeye kadar 
yükseltilmişlerdir. 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun ile Gedikli Subaylara da 1 derece verildiğinden, 2 
nci derece 1 inci<kademenin emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarı üzerinden, emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü, dul ve yetini aylığı bağlanmış bulunmaktadır. 

Yapılan bu kanun teklifi ile halen mevcutları 15-20 kadar olan emekli gedikli subaylar ile bunların dul 
ve yetimlerinin 2 nci derecenin son kademesi üzerinden aylık almaları sağlanmakta, böylece kanunlarla 
astsubayların en kıdemlilerinin üstünde oldukları vurgulanan gedikli subayların mağduriyetleri önlenmek
tedir. 

19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun hükümleri de saklı tutularak, bu Kanunun da ayrıca uygulanacağı 
ve bir derece verileceği belirtilmektedir. 

1) Gedikli Zabitan 24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zabitan Kanununa tabidir. 
2) Ancak 2.7.1951 tarih ve 5802 Sayılı Astsubay Kanununun Geçici 3 üncü maddesine göre; Deniz ve 

Hava sınıflarında görevli Gedikli Subaylardan isteyenlerin hizmet sürelerine bakılarak astsubay sınıfına ge
çirilmesi öngörülmüştür. Buna rağmen hiç biri astsubay-sınıfına geçmemiş. Böylece Gedikli Zabitan Kanu
nu ile Bahri, Berri, Havaî ve Jandarma Erkan, Ümera ve Zabitanı ile Memurun ve Mensübini Askeriye Ma
aş ve Tahsisatına Dair 22 Teşrinevvel 1339 tarihli Kanuna müzeyyel 508 ve bu Kanuna ek 587 sayılı Ka
nun hükümlerinin tatbikatına devam edilmiştir. 

3) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanunun Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına Dair olan 7.2.1969 gün ve 1101 Sayılı Kanunun Ek 2 nci Maddesine göre, 
«barem teşkilât, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarında husule gelecek 
yükselmelerin, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife 
malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır.» hükmü öngörülmüştür. 

4) Bu Kanun uyarınca, 5802 sayılı Astsubay Kanununun Geçici 3 üncü maddesine göre Gedikli Subay
ların 4 üncü kademe astsubaylardan daha kıdemli oldukları tespit edilerek, intibakları 4 üncü kademede
ki astsubaya göre yapılmıştır. Böylece 1101 Sayılı Kanuna dayanılarak gedikli subayların yükselmeleri yapı
lırken, bugün astsubayların en kıdemlilerine tanınan dereceye tekabül eden aylık miktarına getirilmesi ön
görülmüştür. 

5) 24.2.1961 tarih ve 262 Sayılı Kanunla en son kademedeki Başçavuşların dereceleri 5 inci derece 
olarak tespit edilmiş ve 1.3.1969 tarihinden itibaren gedikli subaylar da aynı dereceye getirilmişlerdir. 
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6) 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla bazı maddelerinin değiş
tirilmesi sonucu Gedikli Subaylara, 4 üncü kademe kıdemli Başçavuşların derecesi olan 4 üncü derece, 1 inci 
kademe aylığı verilmiştir. 

7) 926 Sayılı Kanunun 1923 Sayılı Kanunla değiştirilmesi sonucu bu kez gedikli subaylar 4 üncü kade
meli, kıdemli Başçavuşlar 3 üncü dereceye intibak ettirildiklerinden, 3 üncü derece 1 inci kademeye yüksel
tilmişlerdir. 

8) 19.2.1980 gün ve 2260 sayılı kanun ile gedikli subaylara da 1 inci derece verildiğinden, 2 nci 
derece, 1 inci kademe aylığı almaya başlamışlardır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 16 Mayıs 1983 

Esas No. : 2/120 
Karar No. : 229 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Mayıs 1983 tarihli 99 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen «5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzıca incelenmiştir. 

Teklif ile, «Deniz ve Hava Sınıflarında görevli bulunan gedikli subaylardan 2.7.1951 tarihli ve 5802 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, astsubay sınıfına geçmemiş olanlara ve bunlardan ölenlerin dul 
ve yetimlerine bağlanan aylıklar, 2 nci derecenin son kademesi üzerinden yükseltilerek ödenir.» hükmü geti
rilmektedir. 

Bilindiği gibi, «24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zabıtan Kanununa tabi olan Gedikli Subaylar için 5.7.1951 
gün ve 7852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2.7.1951 tarihli ve 5802 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü mad
desi ile «Deniz ve Hava sınıflarında görevli bulunan gedikli Subaylardan isteyenler hizmet sürelerine göre 
Astsubay Sınıfına geçirilirler. Bu sınıfa geçmek istemeyenler hakkında 24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zabitan 
Kanunu: ile Berri, Bahri, Havai ve Jandarma Erkân, Ümera, ve Zabitanı ile Memurin ve ' Mensubini Aske
riye Maaş ve Tahsisatına dair 22 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanuna müzeyyel 508 ve bu Kanuna ek 587 sayılı 
Kanun hükümlerinin • tatbikatına devam olunur. Bunların halen bulundukları kadro aylığı 250,— lira tutarlı 
35,— lira sayılır. Bu aylığı 4 yıl almış olanlara 30 Haziran 1950 tarihini takip eden aybaşından itibaren iki 
üst derece aylığı verilir ve haklarında ayrıca Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri ile 8 inci maddesinin hacze müteallik hükmü uygula
nır» hükmü getirilmiş olmasına rağmen, bunlardan hiçbiri Astsubay sınıfına geçmemiş olduklarından 1.7.1950 
tarihinden itibaren; 

Üçüncü sınıf Gedikli Subaylar 14 üncü dereceden 10 uncu dereceye, 

İkinci sınıf Gedikli Subaylar 13 üncü dereceden 9 uncu dereceye, 
Birinci sınıf Gedikli Subaylar 11 inci dereceden 8 inci dereceye, 

yükseltilmişlerdir. 
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7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince kurulan komisyon tarafından 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 22.9.1969 gün ve 6/12430 sayılı kararı ile onanan raporun III üncü kıs
mının 3 üncü maddesinde «24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zabitan Kanununa tabi ve tamamen emekliye sevke-
dilmiş bulunan Gedikli Subayların 5802 sayılı Astsubay Kanununun Geçici 3 üncü maddesine göre Astsubay 
sınıfına geçirilmeleri kabul edildiği halde bunların 'hiçbirinin Astsubay sınıfına geçmediği dikkate alınırsa, Ge
dikli Subaylar statüsünde bulunmaları ve intibakta 4 üncü kademeli Astsubay sayılmaları ve bunların en kı
demlilerine tanınan dereceye tekabül eden aylık miktarına yükseltilmeleri» öngörülmüştür. 

Bu karara dayanılarak anılan tarihten sonra yapılan intibakları kısaca özetlemek gerekirse; 
1. 24.2.1961 tarih ve 262 sayılı Kanunla en son kademedeki Başçavuşların aylıkları 5 inci dereceden 

1 100 lira olarak tespit edildiğinden, 1.3.1969 tarihinden itibaren Gedikli Subayların intibakları 5 inci dereceye 
yapılmış ve emekli aylıkları yükseltilmiştir. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 1323 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe paralel 
olarak 4 üncü kademe kıdemli Başçavuşlar için tespit edilen 4 üncü derecenin 1 inci kademesi esas alınarak 
Gedikli Subayların 1.3.1970 tarihinden geçerli olarak emekli aylıkları yükseltilmiştir. 

3. 1.3.1975 tarihinde 4 üncü kademeli kıdemli Başçavuşlar 3 üncü dereceye intibak ettirildiğinden, 
Gedikli Subayların da emekli aylıkları 1.3.1975 tarihinden itibaren 3 üncü derece 1 inci kademeye yükseltil
miştir. 

4. 2260 sayılı Kanunla 1.3.1979 tarihinde aylıklarda bir derece yükseltme yapıldığından, Gedikli Subay
lara da 1 derece verilerek emekli maaşları 2 nci derece 1 inci kademe tutarına yükseltilmiştir. 

Yukarıdaki tespitlere rağmen Gedikli Subayların, Subaylarla Astsubaylar arasında yer aldıkları ve 4 üncü 
kademe astsubaydan daha kıdemli oldukları için durumlarının bir kanunla düzeltilmesinin daha doğru olacağı 
sonucuna varılmış ve teklif komisyonumuzca da olumlu bulunduğundan Danışma Meclisi Genel Kurulundan 
geldiği şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BO$GELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

(Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 576) 
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TEKLİF 

5434 Sayık Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun [Teklifi 

MADDE 1, — 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek geçici 
madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Denıiz 
ve hava sınıflarında görevli bulu
nan gedikli subaylardan, 2.7.1951 
tarihli ve 5802 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesi uyarınca, astsubay 
sınıfına geçmemiş olanlara ve bun
lardan ölenlerin dul ve yetimlerine, 
bağlanan aylıklar, 2 ncd derecenin 
son kademesi üzerinden yükseltile
rek ödenir. 

19.2.198.0 tarihli ve 2260 sayılı 
kanun hükümleri saklıdır. 

Bunlara geçmiş süreler 'için her
hangi bir fark ödenmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihini tJdp eden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DANIŞMA MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayıh Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 
Madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Denliz 
ve Hava sınıflarında görevli bu
lunan gedikli subaylardan, 2.7.1951 
tarihi ve 5802 sayılı Astsubay Ka
nununun Geçici 3 üncü maddesi 
uyarınca, astsubay sınıfına geçme
miş olanlara ve bunlardan ölenlerin 
dul ve yetümlerine bağlanan aylık
lar, 2 noi derecenin son kademesi
nin emekli göstergesi esas alınarak 
ödenir. 
Bunlara ayrıca 1 .̂2.1980 tarihli 

ve 2260 sayıh Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihini takip eden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür, 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 
METNİ 

5434 Sayıh Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE l1. — Danışma Mecli
si metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir.; 

MADDE 2. — Danışma Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi 
metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

....... 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S, Sayısı : 595 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanunla De
ğiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

2/104,- M. G. Konseyi : 2/126) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 396) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3544-(2(104)/4139 

Konu : Kanun Teklifi 

20 Mayıs 1983 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Mayıs 1983 tarihli 104 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine 
Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesinle Dair Kaınun Telklıilftoiz ve gerekçesi eklice sunulmaktadır. 

Gereğini takdirlerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 23.3.1983 

Lütfullah TOSYALI 

Ali Mazhar HAZNEDAR 

Muhsin Zekâi BAYER 

Teoman ÖZALP 

Fehmi KUZUOĞLU 

Ahmet SARP 

Mehmet AYDAR 

Şükrü BAŞBUĞ 

Necmi ÖZGÜR 

Hayati GÜRTAN 

Hayri SEÇKİN 

Hidayet UĞUR 

Güngör ÇAKMAKÇI Vahap GÜVENÇ Prof. Dr. Türe TUNÇBAY 
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G E R E K Ç E 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü emlak vergisi mükellefi sıfatıyla kamu yararı amaçlı araızi istimlaikl'arı so
nucu iktisap etmiş ve etmekte bulunduğu gayrimenkullere 1982 yıllı emlak vergisi olarak 270 milyon lira öde
mede bulunmuştur. 

1983 yılında arsalar için asgarî değer esası getirildiğinden, Genel Müdürlükçe 1983 ve müteakip yıllarda 
ödenmesi gereken Emlak Vergisi tutarının yaklaşık olarak 800 milyon TL. sına baliğ olacağı hesaplanmak
tadır. 

Bu durumda sermayesine mahsuben Maliye Bakanlığından alman nakit, ayin ve kârlarla birlikte bu gün
kü sermayösi 1,3 milyar lira olan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün, sermayesinin yüzde altmışından fazlası 
Emlak Vergisine gitmektedir. 

Ayrıca 1164 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin son fıkrasına göre; Döner Sermayesinin işletilmesinden 
elde ettiği kârlar, artırılacak sermayeye nüve teşkil etmek üzere, Hazine adına özel 'bir hesapta bloke etmek
tedir. 

Genel Müdürlük, organ ve fonksiyon itibariyle 4154 sayılı Kuruluş Kanunundaki amaçların (yani dü
zenli yerleşimin gerçekleşmesi ve arsa spekilasyonunu önlemek amacıyla Devletçe yapılması kaçınılmaz olan 
işleri yapmak) için kurulmuş bir Genel Müdürlüktür. Bu Genel Müdürlüğe ait işlerin yürütülebilmesi için 
edinmiş olduğu taşınmazları ihtiyaç sahibi vatandaş topluluğuna devretmeye ve bunu yaparkende bir kâr 
düşünmediğine göre muvakkaten uhdesinde kayıtlı olan taşınmazları emiaktan addedip emlak vergisi mü
kellefi olarak kabul etmek eşyanın tabiatına ters düşmektedir. Kaldı ki benzeri işlerde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının mülkiyetine geçirdiği Organize Sanayi Bölgelerinin sanayici kuruluşlara devredinceye kadar 'bu 
vergiden muvakkaten muaf tutulmuştur. 

Ayrıca 1164 sayılı Yasanın 17 nci maddesi; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait malları Devlet malı 
hükmünde saymıştır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün emlak vergisinin geçici muafiyetinden 
istifade ettirilmesi gerekmektedir. 

Madde 1. — Genel gerekçede ifade edildiği üzere geçici muafiyet istenmektedir. 
Madde 2. — Vergi 1 Ocak 1983'ten itibaren tahakkuk edeceği için, yürürlük tarihinin bu tarih olması 

gereklidir. 
Madde 3. — Yürütme ile ilgilidir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 595) 



TEKLİF 

1319 Saydı Emlâk Yergisi Kanununun 1610 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13H9 Sayılı Emlak Vergisi (Kanu
nunun 1610 sayılı 'Kanunla değiştirilen 15 inci mad
desine (d) fıkrasından sonra aşağıdaki (e) fıkrası ek
lenmiştir.. 

«e) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce istimlâk ve 
sair yollarla Organize Sanayi, Küçük Sanatlar Sitesi, 
Konut, Turizm ıBölgeleri ile Kamu Hizmet ve Tesis
leri için iktisap edilen arsa ve araziler, Emlak Vergi
sinden muaftır. 

(MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — iBu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

3 — 

DANIŞMA MECLİSİNİM (KABUL 
ETTİĞİ METÎN 

1319 Sayılı Emlâk Yergisi Kanununun 1610 Saydı 
Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesinde Dört Friu-a 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun 1610 sayılı Kanunla değiştirilen 15 inci mad
desine (d) fıkrasından sonra aşağıdaki (e), (f), (g) ve 
(h) fıkraları eklenmiştir. 

e) Küçük sanayi siteleri yapı kooperatiflerinin 
mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler (yapı kullan
ma izni alınıncaya kadar); 

f) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce istimlak. ve 
sair yollarla organize sanayi, konut, turizm bölgele
ri ile kamu hizmet ve tesisleri için iktisap edilen arsa 
ve araziler; 

g) Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Or
taklığı tarafından konut yapımı için satın alman.ve 
bu amaçla elde tutulan arsa ve araziler; 

h) Tüm üyeleri 2487 sayılı Toplu Konut Kanu
nuna göre hak sahibi olma niteliğini haiz konut k.>-
peratiflerinin iktisap ettikleri arsa ve araziler, yapı 
kullanma izni alınıncaya kadar ve fakat her halükâtr 
da kooperatifin iktisabından itibaren 10 yıl; 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 198>3 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu IBakanlar Kurulu yü
rütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 595) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/126 
Karar No. : 232 

1 Huziran 1983 

MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun ,18 Mayıs 1983 tarihli 104 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen «1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinde «Ge
çici Muaflıklar» düzenlenmiştir. 

Eklenmesi önerilen (e) fıkrası ile, «Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce istimlak vesair yollarla organize sana
yi, küçük sanatlar sitesi, konut, turizm bölgeleri ile kamu hizmet ve tesisleri için iktisap edilen arsa ve arazi
ler» muafiyet kapsamına alınmaktadır. 

Arsa Ofisinin elinde bulunan arsaların Emlâk Vergisinden muaf tutulmasını amaçlayan Kanun Teklifi, Da
nışma Meclisi Malî tşler Komisyonunda genişletilmiş, muafiyetler kapsamına, Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
A. O. tarafından konut yapımı için satın alman ve bu amaçla elde tutulan arsa ve araziler ile, 2487 sayılı Top
lu Konut Kanunu kapsamına giren kooperatiflerin mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler ve küçük sanayi sitele
ri yapı kooperatiflerinin mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler de dahil edilmiştir. 

Vergi Kanunları muafiyet ve istisnaları ile birlikte bir bütün olup, muafiyetlerle ilgili hükmün kapsamının 
genişletilmesi, vergilendirme açısından vergi kanunları arasındaki dengeyi bozabileceği gibi, vergi kanunlarının 
kendi içerisinde de yeni dengesizliklere yol açabilecektir. 

Bu nedenle, muafiyetlerle ilgili hükmün genel olarak yeniden ele alınıp gözden geçirilmesinde yarar bulun
duğundan, Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 

Başlkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKÎNCİ 
Mly. Kd. BınJb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Mehmet KÂMÎLOĞLU 

Üye 
Doğm KAYRAN 

»M»<« 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 595) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 599 

9 . 12 . 1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanu
nunun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra

poru. (D. Meclisi: 1/626; M. G. Konseyi: 1/530) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 337) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 31 Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3335 (1/626) 3812 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Mayıs 1983 tarihli 109 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) 
Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IEMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar S Şubat 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1228j08005 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.2.1983 tarihinde kararlaştırılan «9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sa
yılı 1983 MaM Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine İKşkin Kanun Tasa
rısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GEREKÇE 

Bilindiği gibi anarşik olaylar nedeniyle son yıllarda tutuklu ve hükümlülerin sayısı 100.000'i aşmıştır. Bun
ların aile ve yakın çevreleri de aynı sosyal ve duygusal ortamda bulunmaktadırlar. 

'Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin beden, ruh ve manevî eğitiminin sağlanması için 
yeteri kadar din görevlisi kadrosunun ihdası uygun görülmüştür. 

Öte yandan, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız kendi aralarında parçalanmışlar, birbirlerine düşman grup
lar haline gelmişlerdir. 'Bir kısmı Türk vatandaşlığından çıkarak bulundukları ülkelere iltica etmeye dahi baş
lamıştır. 

Ayrıca yurt dışında çalışan işçilerimizin çocuklarının eğitimi problemi de önemli boyutlara ulaşmıştır. Dev
letimizin bu sorunları çözümleyebilmesi aydın din görevlilerinin bu ülkelere gönderilmesiyle mümkün olabi
lecektir. 

Bu nedenle işçilerimizin dinî sorunlarının köklü bir şekilde ele alınması için yurt dışı din görevlisi kadro
suna ivedilikle gereksinim bulunmaktadır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 2 Haziran 1983 
Esas No. : 1/530 
Karar No. : 235 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Mayıs 1983 tarihli 109 uncu Birleşiminde işaret oyu ile kabul edi
len ve 31 Mayıs 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «9.12.1982 Tarihli 
ve 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Tasarı ile, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin, beden, ruh ve manevî eğitiminin sağlanması 
için yeteri kadar din görevlisi kadrosunun ihdas edilmesi istenmektedir. Ayrıca, yurt dışında çalışan işçile
rimizin çocuklarının eğitimi için aydın din görevlilerinin yurt dışına gönderilmesinin temin edilen kadrolarla 
mümkün olabileceği belirtilmektedir. 

Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu ve Genel Kurulunda görüşülen tasarı, «sınıf, derece ve adet
lerinin» belirtilmesi şeklinde değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. 

Yukarıda 'belirlenen gerekçeler ile, istenen kadrolar Komisyonumuzca da olumlu bulunduğundan tasarının 
Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metni aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 599) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

9.12.1982 Tarihti ve 2761 Sayıh 1983 MaU Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına Bir 
Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2761 saydı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki 
bent eklenmiştir. 

«c) Cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 484 
adedi geçmemek koşulu ile Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine kadro 
ihdasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gflrer. 

'MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4.2.1983 
Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakana 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof, Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A, B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakao 
Prof. Dr. K, Kılıçturgı 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Baıkanı 
Af. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H* Bayülken 

Millî Eğitim Bakara 
#., Sağlam 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof, Dn M. N. özdcts 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr, A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5j Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 599) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fık

rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 9.H2;1982 tarihli ve 2761 sayılı 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci maddesinin 
(B) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«c) Cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri ihtiyaçla
rında kullanılmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı
na, 484 adedi geçmemek ve sınıf, derece ve adetle
rini, Devlet Personel Dairesinin görüşü de alınarak, 
Maliye Bakanlığının tespit ve önerisi üzerine kadro 
ihdas ve tahsisine Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fık

rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mm— 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 599) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 598 

Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine Dair Kanun Tekli
finin Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2 /33 ; 

M. G. Konseyi : 2 /128) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 176) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 31 Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 

06-1409 (2/33) 990 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Mayıs 1983 tarihli 109 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile reddedilen, Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine Dair Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

Adlî, idarî ve askerî yargı mercilerinde çalışan ve hâkim ve savcılar ile Adlî Tıp Kurumu personeli dı
şında kalan «Adalet Memurlarına Tazminat Verilmes'ine Dair Kıanun Teklifi» ve gerekçesi ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini arz ederiz. 

Şener AK YOL 

Feridun GÜRAY 

Fikri DEVRİMSEL 

Ertuğrul AL ATLİ 

Necdet GEBOLOĞLU 

Abbas GÖKÇE 

Kamer GENÇ 

Halil GELENDOST 

Talât SARAÇOĞLU 

A. Mümin KAV ALALI 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

Dr. Cavidan TERCAN 

Muammer YAZAR 

İbrahim GÖKTEPE 

Necdet KARSLI 

Kâzım ÖZTÜRK 

Mehmet KANAT 

Muzaffer ENDER 

Siyami ERSEK 

Rıfat BAY AZIT 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

İbrahim BARANGİL 

Nazmi ÖNDER 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

Mahmut AKKILIÇ 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

ha VARDAL 

Enis MURAT OĞLU 

B. Sami DAÇE 

Atalay PEKÖZ 

Fehmi KUZU OĞLU 

İhsan GÖKSEL 

A. Ali GİRMEN 

Güngör ÇAKMAKÇI 

Yıldırım AVCİ 

Serda KURT OĞLU 

Turgut TAN 

Halil ERTEM 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Necdet ÖZDOĞAN 

Halil Erdoğan GÜREL 

Abdurrahman YILMAZ 

Halil EVLİYA 

Dr. Hamdı AÇAN 

M. Fevzi UYGUNER 

Erdoğan BAYIK 

Turgut YEĞENAĞA 

Recai BATURALP 

Vahap GÜVENÇ 

Turgut ORAL 

Nihat KUBİLAY 

Utkan KOCATÜRK 

Lütfullah TOSYALI 

Turhan GÜVEN 

Alâeddin AKSOY 

Özer GÜRBÜZ 

Necip BİLGE 

Şadan TUZCU 

Fuat AZGUR 

İ. Hakkı DEMİREL 

Kemal DAL 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 

Dr. Mehmet AKDEMİR 

Vehbi DABAKOĞLU 

Ragıp TARTAN 

Tandoğan TOKGÖZ 

Orhan BAYSAL 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Feyzi FEYZİOĞLU 

Zeki YILDIRIM 

Sadi ERDEM 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 

Azmi ERYILMAZ 

Şeraf ettin YARK İN 

Tevfik Fikret ALPASLAN 

Salih İNAL 

Doğan GÜRBÜZ 

Mehmet Velid KORAN 

Paşa SARIOĞLU 

H. İbrahim KARAL 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 598) 
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G E R E K Ç E 

Adlî, idarî ve askerî yargı mercilerinde hâkim ve savcılarla birlikte adaletin tevziinde omuz omuza ça
lışan adalet personeli, günün ağırlaşan ekonomik koşulları altında her geçen gün biraz daha ezilmiş ve eko
nomik yönden daha tatminkâr işlere doğru kayma temayülü göstermiştir. 

Yetişmiş personelin devamlı olarak kaybedilmesinin yanı sıra; adalet memurları, mahkemelerin ve adalet 
dairelerinin çalışma özellikleri nedeniyle diğer kamu personelinin mesai saatleri dışında da çalışmasını sür
dürmektedir. 

Normal mesai bittikten sonra dosyanın gelecek duruşmaya hazırlanması bakımından ara kararına göre 
işlem yapılması, gerekçeli kararın yazılması keşif ve suçüstü gibi işler nedeniyle son derece ağır olan bu 
görevler, fedakâr adalet personeli tarafından maddî hiçbir karşılık ibeklenmeden çoğu kez geceleri geç saatlere 
kadar sürdürülmektedir. 

1980 yılı iş cetveline göre, adlı yargıda ceza mahkemelerinde toplam iş sayısı 1 669 672; Cumhuriyet 
Savcılıklarında toplam iş miktarı 1 842 176; icralarda bulunan iş sayısı ise 2 574 672'dir. Bu rakamlar her 
geçen gün yükselmekte normal olarak ağır ceza mahkemelerindeki iş artışı % 39.08; asliye cezalarda % 46; 
asliye hukuk mahkemelerinde 1% 42; iş mahkemelerinde % 353; icralarda % 94 oranında artış göstermekte
dir. İcra memurluğu, cezaevi müdürlüğü, gardiyanlık gibi mesai dışında ve bazı Ifedalkârlıkları gerektiren 
nitelikteki görevlerde çalışan personelin ve adalet memurlarının ekonomik yönden tatmin edilmeleri, görev
lerini daha büyük bir şevkle yerine getirmelerinde büyük etken olacaktır. 

Anayasanın 7 nci maddesinde «yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır» de
mektedir. Mahkeme deyince hâkimden gayri mahkemenin kalem muamelatını tedvir eden başkâtip, başkâtip yar
dımcısı, zabıt kâtipleri ile icra işlerini yürüten icra memur ve yardımcıları ve diğer hizmetlileri göz önüne 
getirmek, ayrıca infaz ve İslah kurumları personelini de gözden uzak tutmamak, bunları da şu veya bu 
türlü tesirlerden masun kılmak ve bağımsızlıklarını garanti etmek lazım gelir, İşte 'bu da bu vazifelerde ça
lışan personelin maddî ve manevî huzurlarını temin etmekle olur. 

Ankara, İstanbul ve İzmir Hukuk Fakültesine bağlı olarak kurulan ve faaliyet gösteren Adalet Yüksek
okulları mezun vermeye başlamıştır. Keza mahkemelerde görev alabilecek nitelikte diğer yüksekokul me
zunları da bulunmaktadır, tşte hâkim ve savcıların yanında tahsil yönünden üst düzeyde olan elemanların 
bünyeye alınması bakımından mesleğin her yönden cazip hale getirilmesi yargıya büyük yarar sağlayacak
tır. 

Hâkim ve savcının en yakın yardımcısı olan adalet personeline ödenen ücret ile hâkim ve savcıların üc
retleri arasında büyük dengesizlik de bu şekilde, bir ölçüde giderilmiş olacaktır. 

Adalet personeline brüt aylığının yüzde ellisi oranında tazminat verilmesinin hizmetin gereği gibi yerine 
getirilmesi bakımından yararlı olacağı görüşünden hareket edilerek bu teklif hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tazminattan yararlananlara fazla mesai ücreti ödenmeyecektir.] 
Yapılan düzenleme ile mesai ücreti olarak verilen meblağ tazminata dönüştürülmek suretiyle bütçeye 

ek külfet getirilmesi önlenmiş bulunmaktadır. 

Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine Dair Kanun Teklifi 

'MADDE 1. — Hâkim ve savcılarla Adlî Tıp Kurumunda çalışanlar hariç olmak üzere; adlî, idarî, askerî 
yafgı rnerdi'leri ile icra dairelerinde ve sivil ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görevli personele, brüt 
aylıklarının yüzde ellisi oranında tazminat ödenir. Bu ödemeler tıer ayın başında aylı'kîarıyla birlikte yapılır. 

Bu ödemeye hak veren bir göreve atananlar, bu göreve başlama tarihinden, derece yükselmesi ve kademe 
ilerlemesi yapanlar yükselme ve ilerleme tarihini izle yen ayın başından İtibaren ödemeye hak kazanırlar. 

Geçici görevle başka bir yere gönderilenler kendi aylıklarına göre tazminat alırlar. 

Bu tazminattan yararlananlara fazla mesai ücreti ödenmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 598) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Mîllî Güvenlik Konseyi 
Bütçe-Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/128 
Karar No. : 236 

2 Haziran 1983 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYt BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Mayıs 1983 tarihli 109 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile reddedilen ve 31.5.1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan, «Adalet Memur
larına Tazminat Verilmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Teklif ile, hâkim ve savcılarla Adlî Tıp Kurumunda çalışanlar hariç olmak üzere; adlî, idarî, askerî yar
gı mercileri ile icra dairelerinde ve sivil ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde görevli personele, brüt aylık
larının yüzde ellisi oranında tazminat ödenmesi öngörülmektedir. 

Dalha önce Danışma Meclisi Bütçe-Plan Komisyonu ve Genel Kurulunda görüşülen teklif, kamu perso
nel rejiminin bir bütün halinde gözden geçirilerek, günün şartlarına uygun hale getirilmesi çalışmalarının sür
dürüldüğü bir sırada, belirli bir kesime ücret artışı sağlanmasının kamu personeli arasında mevcut ücret 
farklılıklarını ve dengesizlikleri daha da artıracağı, yapılmakta olan çalışmaları zorlaştıracağı ve aksata
cağı nedeniyle reddedilmiştir. 

Yukarıda belirlenen gerekçe doğrultusunda Danışma Meclisinin red kararı Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuştur. 

Millî Güverili'k Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET 

E< Amiral 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. K'd. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Brib. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 598) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 597 * 

1 0 . 2 . 1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/612; 

M. G. Konseyi : 1/505) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 385) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 12 Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 06-3204 (1/612)/3592 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen 10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayıh Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14 Ocak 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-832/07633 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.12.1982 tarihinde karar
laştırılan «10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayıh Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, en son 11.12.1981 tarih ve 2562 sayıh Kanunla köklü şe
kilde değişikliğe uğramış ve günümüz şaftlarına uydurulmuş bulunmaktadır. Ancak, 1.3.1982 tarihinden bu 
yana yapılan gözlemler ve özellikle 14.11.1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunun uygulanması sırasında Kanunun 
bazı hükümlerinin daha yeniden düzenlenmesi zorunluluğu hissedilmiş; Askerî Yargıtay Kanununda yapılan 
son değişiklik de bazı düzenlemeleri kaçınılmaz kılmıştır. Tasarı bu zorunluluk nedeniyle hazırlanıp sunulmuş 
bulunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin emekliye ayrılan memur ve hizmet
lilerin harcırahı ile ilgili 2 numaralı bendi, temeldeki esasları değiştirilmeksizin, fakat uygulamadaki tered
dütleri ve yanlış yorumları giderici şekilde yeniden düzenlenmektedir. Yeni düzenleme, eskiden olduğu gibi 
yine görevden ayrılıştaki statüyü göz önünde bulundurarak, memur veya hizmetli sıfatı taşımakta iken emekli
ye ayrılan kişilere, görevden ayrıldıktan sonra ikamet edecekleri yere kadar ve iki ay içinde fiilen bu yere 
nakletmeleri şartı ile harcırah verilmesini öngörmektedir. Kanunları uyarınca görevden ihraç edilen kimseler 
ile istifa edenlere ve emeklilik yolu ile de olsa görevden ayrıldıktan sonra memuriyet mahallinde yerleşen ya
hut ikamet edeceği yere iki ay içinde fiilen nakletm ey enlere yine harcırah verilmeyecektir. İkamet edilecek 
mahallin görevle ilişiğin kesilmesinden itibaren iki ay içinde bildirilmesi zorunlu olup, ikamet yerini bu ta
rihten sonra bildirenlerle, bildirdikleri yere iki ay içinde fiilen taşınmayanlara, emekli aylıklarını aldıkları yer 
neresi olursa olsun harcırah ödemesi yapılamayacaktır. 

Madde 2. — Harcırah Kanununun (3 3/b) maddesinde yapılan değişiklikle, görev ve yetkileri 4.11.1981 ta
rih ve 2547 sayılı Kanunda gösterilen ve tamamen bu maddedeki teftiş ve denetim elemanları gibi görev ya
pan «Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri» de bu bent kapsamına alınmış olup, kendilerine 
müfettişler için tespit olunan gündelikler ödenecektir. 

Madde 3. — Kanunun 42 nci maddesinin harcırah gündeliği ödenebilecek sürelerin istisnaları ile ilgili son 
fıkrasında yer alan «arazi» deyimi ötedenberi tartışmalara yol açmakta ve esas itibariyle meskûn yerler dışın
da görevlendirilen teknik elemanlarla ilgili hükmün meskûn yerler dahilindeki inşaat ve benzeri işlerle görev
lendirilenlere de uygulanmak istendiği gözlenmektedir. Bu nedenle, yeni düzenlemede «arazi» deyimine (me
muriyet mahalli tanımına paralel biçimde) açıklık getirilmekte ve fıkraya 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanu
nuna 2563 sayılı Kanunla eklenen ek 2 ve 3 üncü maddeler ve diğer ilgili kanun hükümleri uyarınca, sıkıyö
netim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak başka yerlerden Ankara'ya getirilerek As
kerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek olan sivil Tetkik Hâkimi, Cumhu
riyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarına da bu görevleri sona erinceye kadar tam gündelik ödenmesi imkânı 
sağlanmaktadır. 

Madde 4. — Harcırah Kanununun memur ve hizmetlilerin ev eşyalarının taşıtılması amacıyla yapılacak 
ödemeleri gösteren 45 inci maddesi, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşler için herhangi bir hüküm ihti
va etmediğinden, bu gibi durumlarda müşterek eşyanın nakli için hem Devletin mükerrer ödeme yapması hem 
de memur ve hizmetliler arasında eşitsizliklere yol açılması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Getirilen hü
küm bu sorunu çözümlemekte ve yurt içi yer değiştirme giderinin mesafeye göre hesaplanan kısmının her ikisi 
de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birine verilmesini öngörmektedir. 

Madde 5. — Kanunun yurt içi yer değiştirme giderinin hesaplanmasıyla ilgili 45 inci maddesi, belli haller
de memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın yer değiştiren aile fertlerine verilecek harcırahla ilgili hüküm
ler ihtiva ettiği halde, yurt dışı yer değiştirme masrafıyla ilgili 46 ncı maddede benzer hüküm bulunmaması te
reddütlere ve bu durumdaki aile fertlerine çok düşük miktarda harcırah verilmesine yol açmaktadır. Yeni 
düzenleme bu aksaklıkları gidermekte ve duruma açıklık getirmektedir. Buna göre, sayılan hallerde (22 nci 
maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde yer değiştirme gideri ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınması 
şartıyla) ailenin yer değiştirmesi için verilecek harcırah memur veya hizmetlinin kendisi de dahil olmak üzere 
hesaplanacak ve tam olarak ödenecektir. Ayrıca, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerin yurt dışın
dan Türkiye'ye atanmaları halinde maddenin (c) bendinin bunlardan yalnız birisine uygulanması öngörüle
rek 45 inci madde ile paralellik sağlanmaktadır. 

Madde 6. — Harcırah Kanununda geçen ve 7.11.1982 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda Türk 
Milleti tarafından kabul edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile değişikliğe uğramış bulunan bazı 
makam ve görev unvanları, Kanuna 2562 sayılı Kanunla eklenmiş olan ek 1 inci maddede gerekli değişiklik 
yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 8. — Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir,, 

«2. Kurumlarınca görevlerinden ihraç edilmemiş olmaları şartı ile, emekliliğini isteyen veya emekliye 
sevkolunan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde 
ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız t>ir defaya mahsus olmak üzere (ilgililerin ikamet edecekleri mahallî, 
görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 2 ay içinde bildirmeleri ve bu süre içinde ikamet mahalline fiilen 
taşınmış olmaları gerekir.)»; 

MADDE 2. — 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan « , .. Banka
lar Yeminli İMurakıp ve Murakıp Yardımcıları», ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

«Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri», 

MADDE 3. — 2645 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt 

ve inşaat maksadıyla şehir ve kasabaların belediye sınırları (yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve ka
sabaların devamı niteliğinde bulunup 'belediye hizmetlerinin götürüldüğü mahaller dahil) dışındaki arazi 
üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla 
birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; hükümeti temsilen uluslararası konferans
lara 'katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendindeki personelden Sıkıyönetim 
süresince memuriyet mahallî dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan Sıkıyönetim Mahkeme
lerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve Sıkıyönetim mahkemelerince 
verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve 
Başsavcılığında görevlendirilecek Tetkik Hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarından harcırah 
gündeliğine müstehak olanlar (bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 4. — 6245 sayılı Kanunun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 
«Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin aynı mahalle atanan memur veya hiz

metli eşine (c) bendine göre herhangi bir ödeme yapılmaz.» 

MADDE 5. — 6245 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«11 ve 13 üncü maddeler ile 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olup da aile fertlerinin memur ve

ya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri nedeniyle har
cırah verilmesi kabul edilen hallerde aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, memur veya hizmetlinin 
kendisi için ödenebilecek kısım da dahil edilmek suretiyle hesaplanır. Ancak 22 nci maddenin ikinci fıkra
sına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile aile fertlerine yer değiştirme masrafı ödenen hallerde* ailesinin yanı
na gönderilen memur veya hizmetlinin kendisine ayrıca yer değiştirme masrafı verilmez. 

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki («) bendine göre verilecek kısmı, 
her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.» 

MADDE 6. — 6245 sayılı Kanuna 11.12.1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 1. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda geçen Reisicumhur ve Devlet Başkanı, 
Cumhurbaşkanı; Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri; Büyük Millet Meclisi 
Reisi ve Yasama Orgam Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı; icra Vekilleri Heyeti, Bakanlar Ku
rulu; Başvekil, Başbakan; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, Genelkurmay Başkanı; Vekiller, Bakanlar; Mebus
lar ve Yasama Organı Üyeleri, Milletvekilleri; Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reteri; Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı; olarak değiştirilmiştir. 
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6245 sayılı Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci madde
nin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.» 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
20.12.1982 

Başbakan 
B„ Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı V. 
/ Öztrak 

Ticaret Bakanı. 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Baıkanı 
C. Menteş 

Maliye Baıkanı 
At B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özda 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştınma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Ormaın Bakanı Çalışma Baıkanı Sanayi ve Tek. Baıkanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M., Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr, A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC, 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 2 Haziran 1983 
Esas No. : 1/505 
Karar No. : 234 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen «10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Ka
nunla önemli değişiklikler yapılmıştı. Hükümet tarafından 14.1.1983 tarihinde Danışma Meclisine sunulan de
ğişiklik tasarısının ise, 2562 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi amacıyla ha
zırlandığı anlaşılmaktadır. 

Önce Danışma Meclisi Malî îşler Komisyonunda görüşülen tasarının, daha sonra Danışma Meclisi Ge
nel Kurulunda görüşülerek 1, 6 ve 7 nci maddelerinde yapılan bazı değişiklikler dışında aynen kabul edil
diği görülmüştür. 

Tasarının gerekçesi ve Danışma Meclisi Genel Kurulunun metni Komisyonumuzca da olumlu bulunmak
la birlikte aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür. 

1. Çerçeve 1 inci madde ile değişik 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı 
bendinin sonunda yer alan parantez içindeki hükmü uygulamada çeşitli sakıncaları da beraberinde getire
ceği düşüncesi ile metinden çıkarılmıştır. 

2. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
3. Danışma Meclisi metninin çerçeve 3 üncü maddesi ile değişik aym Kanunun 42 nci maddesinin son 

fıkrasına eklenmek istenen parantez içindeki «yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların deva
mı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü mahaller dahil» ibaresi, maddenin harcıraha ke
sintisiz hak kazanma hallerini düzenlemekte oluşu nedeniyle metinden çıkartılmıştır. Sayılan bu yerlerde gö
rev yapanlar genel hükümlere göre harcıraha hak kazandıklarından, ayrıca bu maddede de söz konusu şartın 
tekrarına gerek görülmediğinden maddede gerekli düzeltme yapılmıştır. 

4. Harcırah Kanununda her ikisi de memur ve hizmetli olan eşlerin atanmaları halinde ev eşyalarının ta-
şıtılması ile ilgili ödemelere ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle aynı yere atanan eşlerden yalnızca 
birine ödeme yapılması amacıyla düzenlenen maddenin; 

Eşlerden her ilcisinin de memur veya hizmetli olması halinde; 
a) Eşlerin ayrı yerlerden ayrı yerlere, 
b) Eşlerin ayrı yerlerden aym yere, 
c) Eşlerin aynı yerden ayrı yerlere, 

Atanmaları halinde her ikisine de, ayrı yerlere veya ayrı yerlerden eşya naklettikleri için 45 inci maddenin 
(c) bendi uyarınca ödeme yapılması zorunludur. Ancak, aynı yerde görevli olan eşlerin yine aynı yere atan
maları halinde mükerrer ödeme yapılmaması amaçlanmakla birlikte farklı zamanlarda atanabilecekleri düşün
cesiyle ikinci eşe de söz konusu masrafın yarısının ödenmesi uygun görülmüş ve madde buna göre düzeltil
miştir. 

5. Aynı Kanunun 46 nci maddesinin sonuna iki fıkra ekleyen çerçeve 5 inci maddede yer alan birinci 
fıkranın mevcut uygulama dikkate alındığında gereksiz olduğu sonucuna varılmış ve metinden çıkarılması su
retiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 
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Ayrıca, aynı Kanunun 50 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre ödenmekte olan arazide yapılan çalışmalar
la ilgili tazminatların, fıkranın metninde «hidrografi işlerini münhasıran arazide yapmakla görevlendirilen» 
ibaresinin bulunması nedeniyle yanlış anlamalara sebep olduğu anlaşılmıştır. Halbuki Seyir, Hidrografi ve 
Oşinografi Dairesi personeli harita yapım işlerini genelde araziyle birlikte denizler, göller ve diğer su yolla
rında sürdürmektedir. Bu görev 1738 sayılı Kanunla münhasıran anılan daireye verilmiş bulunmaktadır. Bu 
nedenle, anılan fıkranın denizler, göller ve diğer su yolları ibarelerini de kapsayacak şekilde değiştirilmesi, 

Diğer yandan, seyyar görev tazminatı ile geçici görev gündeliğine haık kazananlar arasındaki büyük fark
lılığın yarattığı sonınıları gidermek anmayla aynı Kanunun 2562 sayılli Kanunla değişik 49 uncu maddesinin 
jlktinci fıkrası ile, 10 uncu maddenin ikinci bendinde yapıdan değişfiıkliğe paralel olarak aynı Kanunun 59 
uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması gereği duyulduğundan yapılan düzenlemelerin tasa
rıya yemi 6, 7 ve 8 inci maddeler olarak eklenmesi uygun görülmüştür. 

Yapılan bu düzenlemeler sonucunda Danışma MecMsi metnlinin 6 nci maddesi 9 uncu madde olarak ay
nen, 7 nci maddesi, maddede yer alan (b) fıkrasının metinden çıkarılması ve maddenin redaksiyona tabi tu
tulması suretiyle 10 uncu madde şeklinde değiştirilerek, 8 inci maddesi ise 11 inci madde olarak aynen kabul. 
edimıişUiir. 

Millî Güvenlik Konseyindin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLV Doğan KAYRAN 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«2. Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygu
lanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus ol
mak üzere (ilgililerin ikamet edecekleri mahallî, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 4 ay içinde bildirme
leri ve bu süre içinde ikamet mahalline fiilen taşınmış olmaları gerekir.)»; 

MADDE 2. — 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan . . . . . . . . Bankalar 
Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları», ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

«Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri», 

MADDE 3. — 6245 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt ve 

inşaat maksadıyla şehir ve kasabaların belediye sınırları (yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasa
baların devam niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü mahaller dahil) dışındaki arazi üzerin
de bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte 
çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara ka
tılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendindeki personelden Sıkıyönetim sü
resince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan Sıkıyönetim Mahkemele
rinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve Sıkıyönetim mahkemelerince 
verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler 
ve Başsavcılığında görevlendirilecek Tetkik Hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarından harcı
rah gündeliğine müstehak olanlar (bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulan
maz.» 

MADDE 4. — 6245 sayılı Kanunun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin aynı mahalle atanan memur veya hiz

metli eşine (c) bendine göre herhangi bir ödeme yapılmaz.» 

MADDE 5. — 6245 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«11 ve 13 üncü maddeler ile 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olup da aile fertlerinin memur ve

ya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri nedeniyle har
cırah verilmesi kabul edilen hallerde aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, memur veya hizmetlinin 
kendisi için ödenebilecek kısım da dahil edilmek suretiyle hesaplanır. Ancak 22 nci maddenin ikinci fıkrası
na göre Bakanlar Kurulu Kararı ile aile fertlerine yer değiştirme masrafı ödenen hallerde ailesinin yanına 
gönderilen memur veya hizmetlinin kendisine ayrıca yer değiştirme masrafı verilmez. 

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her 
ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 597) 
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(M. G. K.) 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNÎ 

€245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«2. Emekfliiğin'i i'siteyen veya emek'Uiye sevk olunan, yahut haklarında top'tan ödeme hülküımleri uygulanan; 
memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikâmet edecdkleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak 
üzere;» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 inci maddede sayılanlar; etüd ve 
inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, 
topograf ve bunlarla birlikte çalışmalan zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen 
Uluslararası Konferanslara katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendindeki 
personelden Sılkıyönetim süresince memuriyet mahallî dışında geçici' olarak görevlendirilenler ile bunlardan 
Sıkıyönetim Mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu Mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve 
Sıkıyönetim Mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay 
Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek Tetkik Hâlklimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı 
Yardımcılarından (bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 4. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev ma

halline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.!» 

MADDE 5. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) 'bendine göre verilecek kısmı, 

her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız bilisi için hesaplanıp ödenir.» 

MADDE 6. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla değişik 49 un
cu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, bu Ba-
kanhıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almakta oldukları aylık derecelerine göre müstehak oldukları yurt 
içi gündeliklerin yedi katı, aylrk seyyar görev tazminatı olarak verilir.» 

MADDE 7. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci miaddesinin 1 numaralı bend'i aşağıdaki şekilde 
•değiştirilmiştlir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Aynı Kanuna 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci madde aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 
11.12.1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunda geçen; Yasama Organı Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam, Yasama Organı Üyeleri Milletvekilleri, Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
Üyeleri, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak değiştirilmiştir. 

Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin bi
rinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.» 

MADDE 7. — a) 6245 sayılı Harcırah Kanununun bu Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen Ek 1 inci 
maddesindeki; Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı Üyeleri ile ilgili 
hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını yaptığı tarihte, 

b) Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilen tetkik hâkimi, Cum
huriyet Savcı ve Savcı Yardımcılarının daimî harcırah gündeliğine müstehak olmaları hükmü göreve baş
ladıkları tarihte, 

c) Bu Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 597) 
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(M, G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

1. Harita alima'k veya harita ahnatkıla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Millî Savunma Bakanlığı 
Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir, ve Hidrografi Hizmet
leri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yollan ve ara
zide yapmakla görevlendirilen Demiz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi perso
neli. 

MADDE 8. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın 
tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı haMerde yetecek miktarda para avans olarak 
verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimî veya muvak
kat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler ile 10 uncu maddenin 2 nci 'bendi kapsamına giren
lerden 56 ncı maddede belirtilen süre içinde ikamet edecekleri yere ıtaşınmayanlar, aldıkları parayı derhal iade 
etmeye mecburdurlar.» 

MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmırştfir. 

MADDE 10. — a) 6245 sayılı Harcırah Kanununun bu Kanunun 8 inci maddesi ile değiştirilen ek 1 in
ci maddesindeki, Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Orgam Başkanı ve Yasama Organı Üyeleri ile 
ilgili hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını yaptığı tarihte, 

b) Bu Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Danışma Meciısıi metninıtn 8 inci maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir, 
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