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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, 1 Ocak 1991 tarihinde Almanya'da yürürlüğe girecek 

olan Yabancılar Yasası ve bu yasadan dolayı Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın karşılaşa
cağı sorunlara; 

tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in anılarının bir 
gazetede yayınlanmasının yarattığı hukukî duruma; 

Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir de, maden işçilerinin içinde bulundukları ekono
mik duruma; 

tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe, SHP Grubunda aday gösterilen 

Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen seçildi. 
Üzerindeki görüşmeler bir önceki birleşimde tamamlanan Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 3346 Numaralı Ka
nunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu 
(3/744) (S. Sayısı : 480) kabul edildi. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sının (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 399), yapılan 
görüşmelerden sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Gündemin sonraki maddeleri için yapılacak görüşmelerde ilgili komisyon yetkilileriyle grup 
sözcülerinin Genel Kurulda hazır bulunamayacaklarının Grup Başkanvekillerince belirtilmesi 
üzerine; 

22 Kasım 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 16.38'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Ordu 

Kadir Demir Ertuğrul Özdemir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22.11.1990 Perşembe 

Rapor 

1. — Sayıştayda boş bulunan üyeliklere 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunun Geçici 1 
inci Maddesi Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/1450) (S. Sayısı : 492) (Dağılma tarihi : 22.11.1990) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), Kadir Demir (Konya) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN —Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Namık Kemal Zeybek'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştay üyeliklerine ya
pılan seçime ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sa
yıştay üyeliğine yapılan seçimle ilgili gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, devletin temel müesseselerini yok etme planlarının, zihniyetlerinin 

bir örneğini size açıklamak istiyorum. Evvela, üzerinde gündem dışı konuşmak zorunda kaldı
ğım Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, sürelerinin dahi hesaplanmadan çıkarılmasına gay
ret eden Komisyona en derin teessüflerimi bildiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, benim olmadığım bir günde, burada 3677 sayılı Kanunla, Sayıştay 
Kanununda yapılan bir değişiklikle, Sayıştay üyeliği, yürürlükteki 832 sayılı Sayıştay Kanunu
na göre, Plan ve Bütçe Komisyonunun üçte iki çoğunlukla toplanması hükmü kaldırılmış, ya
ni, 27 kişiyle toplanması gereken Plan ve Bütçe Komisyonunun 13 kişiyle toplanması için d^ii 
siklik yapılmış. Bu, 3.11.1990 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış ve bu kanuna eklenen bu 
geçici maddeyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, boş bulunan Sayıştay-ü>v!i>:-: 
için seçim yapılmamışsa, Genel Kurulda 15 gün içinde seçim yapılmadığı takdirde, 15 gün son 
ra bunun Plan ve Bütçe Komisyonunca resen yapılacağı kuralı getirilmiştir ve bu kanun 3.I1.bW0 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Tarihe dikkatinizi çekiyorum. Normal olarak, kanunların yürürlüğe girdiği gün, hesaba 
katılmaz. 4 ünden itibaren sayarsanız, 19.11.1990 günü Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay Genel Ku
rulunu hiç toplantıya çağırmadan, Plan ve Bütçe Komisyonuna bir yazı yazıyor, yani daha 15 
gün dolmamış; çünkü, kanunun yürürlüğe girdiği tarih hesaba katılmaz. Sürelerin hesaplan 
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masına ilişkin genel bir hukuk kuralı vardır : O günü saymadığınız takdirde, 19'dan 4'ü çıka
rırsanız İS... O gün daha mesai saati bitmemiş ve Sayıştay Başkanvekili, sürenin bitmesini bek
lemeden -hangi şeyi kurtarmanın peşindeyse- Plan ve Bütçe Komisyonuna, 19.11.1990'da yazı
yı yazmış. Plan ve Bütçe Komisyonu da, bütçe müzakerelerine ara vererek, hemen alelacele 
toplanarak komisyondaki bekleme sürelerini belirleyen içtüzük hükümlerini de hiçe sayarak, 
21.11.1990'da seçim yapılmış, 22.11.1990'da da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
girmiş, oylanacak... 

Değerli milletvekilleri, Sayıştay da, devletin temel kurumlarından birisidir. Bu kurumları 
yok etmeyi amaçlayan, kişiliklerini, işlevlerini yok etmeyi amaçlayan tasarrufları yapan kişiler, 
hangi zihniyete hitap ediyorlar; hangi zihniyete hizmet ediyorlar? 

Şimdi, Türkiye'de bir özal zihniyeti var. Bu kişi, devleti meşrutiyetle değil, mutlakıyetle 
yönetmeye çalışıyor. Bakın burayı size özellikle söylemek istiyorum; meşrutiyetle değil, mutla-
kiyetle idare etmek istiyor. Buradaki temel hedef, uzun zamandan beri boş bulunan, Anayasa 
Mahkemesinin Sayıştay kontenjanına seçim yaptırmaktır. Bunun birinci aşaması: Başbakanın 
karısını Anayasa Mahkemesine seçtirdiler. Başbakanın karısı Yenimahelle hâkimiyken, eşi İçişleri 
Bakanıydı, şimdi Başbakan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NEVZAT AKSU (Bolu) — Ne biçim konuşuyorsun!., 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunu 1986 yılında torpille Yargıtay Tetkik hakimliğine ge

lirdi. 1986 yılında içişleri Bakanı oldu. Kendi gözümle gördüm, şahit otdum; Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu üyelerini gezdi ve 1986 yılında Yargıtay üyeliğine getirdi. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Yüce kurula hakaret etme. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Yalan söyleme. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yalanı, siz çok iyi becerirsiniz, bana düşmez onlar. 
Anayasa Mahkemesinin hiçbir üyesinin geçmişinde, bu kadar kısa zamanda hâkimlik yap

mak yoktur. Anayasa Mahkemesine, Başbakanın karısını seçtirmek ne demek? Anayasaya hâ
kim olmak demekıir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, burada, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen bir sayın 
üyenin kişiliğiyle ilgili böyle konuşmayın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, ben Sayıştaya üye seçiminde neden bu ka
dar acelecilik yapıldığını... 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi yapılmıştır; lütfen kişilerle ilgili konuş
mayın. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, kişilerle ilgili değil. Burada devletin temel mües
seselerini koruyoruz. 

özal, Anayasa Mahkemesi üyelerini kendi kontrolü altına alarak, devletin demokratik par
lamenter sistemini yıkmak istiyor; Sayıştay üyeliğinin seçimini böyle hızlandırarak, bunu he
defliyor. Çünkü, Sayıştayın, Anayasa Mahkemesi üyeliği için boş olan üyeliği, uzun zamandan 
beri Sayıştay Genel Kurulunda seçilmiyor, seçilemiyor. Burada 9 üyeyi seçerek, özellikle ikti
dar partisine mensup grubun düşünceleri doğrultusunda üyeleri oraya seçerek, Anayasa Mah
kemesi üyeliğine seçimi çabuklaştırıyor. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık ve önemli bir hata yapılmış : Halen Sayıştayda 8 üyelik 
boş olduğu halde, 9 üye seçilmiş. Çünkü, Sayıştay Daire Başkanlarından Servet Köksal'la, Me-
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sut Tarzan Daire Başkanları. Bunların 4 yıllık süreleri dolmuş ve tekrar seçilmedikleri için üye
liğe gelmişler. Birinin yerine yeniden başkan seçilmiş. Bugün 58 üyeliğin ancak 8'i boş olduğu 
halde, Plan ve Bütçe Komisyonunda 9 üyelik için seçim yapılmış. 

Değerli milletvekilleri Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan bu ağır ve vahim hatayı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak biz onaylayamayız. Biraz sonra bu rapor oylanacaktır. Bu rapor 
üzerinde tartışma açılamayacağı için, ben gündem dışı söz aldım. 

Birincisi: Geçici maddedeki 15 günlük süre dolmadan, Plan ve Bütçe Komisyonuna mü
racaat yapılmıştır. 

tkincisi: 8 üyelik boş olduğu halde, 9 üye seçilmiştir. Burada büyük bir gaflet içine düşül
müştür. 

Burada hedeflenen, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçimi çabuklaştırmaktır. Anayasa Mah
kemesi üyeliğine, bir Başbakanın karısıyla, iktidarın çok doğrultusunda olan bir insan gönde
rildiği takdirde, bu müessesenin artık, "Anayasa müessesesi" vasfı kalmayacaktır. Bu müesse
se, eğer birtakım kanunları haklı olarak reddetse, haklı nedenlerle de iptal etse, o zaman bura
da, bu müessesenin üzerinden Başbakanın gölgesi kalkmaz. Bunları bilmeyecek kadar gaflet 
içinde olanlar, nasıl bu devleti yönetmeye kalkıyorlar, ben onu anlamak istiyorum. 

Sayın özal, yanında Başbakanla Hariciye Bakanını AGÎK Anlaşması için götürüyor. Ni
ye? O Avrupa'daki dostları bunu tanıyorlar; özal'ın çok beceriksiz bir insan olduğunu görü
yorlar da, o da "Beni böyle beceriksiz olarak görüyorsunuz ama, yanında getirdiğim Başbaka
nıma ve Hariciye Bakanıma bakın. Demek ki, ben o kadar başarısız bir insan değilim, o kadar 
beceriksiz insan değilim" izlenimi vermeye çalışıyor. 

Arkadaşlar, bununla güdülen amaç, Türkiye Devletini uluslararası düzeyde küçültmek, 
itibarını yok etmek; devletin, demokratik parlamenter rejimini mutlakiyet rejimine doğru gö
türmektir. 

Buna destek vermeyiniz. Devletin temel müesselerini yok edici tasarruflara sahip çıkarsa
nız, ileride, altından kalkamayacağınız büyük günahların allına girmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim. 
Devletin Anayasa Mahkemesini yok ederek, Danıştayım, Yargıtayını, Sayıştayım yok ede

rek, kime ve neye hizmet edeceksiniz? Bunu vicdanlarınızda hiç tartıştınız mı? Bu çabukluğu; 
üye seçimlerini, on beş gün daha dolmadan yapan komisyona ve Hükümete sormak istiyo
rum : Hangi zihniyete hizmet ediyorsunuz, neye hizmet ediyorsunuz? Niye, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tarihinde kara lekeler yaratıyorsunuz? Bu kara lekelerin baş yaratıcıları olarak hiç 
mi utanç duymuyorsunuz? 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 

1. — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Bos/curt Ozal'tn, Tünedi Afillet vekili Kamer Genc'in, 
gündem dışı konuşmasında, komisyonu töhmet allında bıraktığı ve salısına sataştığı iddiasıyla cevabı 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Efendim, Başkanı bulunduğum komisyona, "gaflet içinde olduğu" şeklinde sataşma yapıldı; Ko-
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misyon, töhmet allında bırakıldı. Bu nedenle söz istiyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 

Sayın özal, sataşma konusunu açıklar mısınız? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Efendim, Komisyonumuzu ağır şekilde suçladılar ve Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan iş
lerin yanlış olduğunu, gaflet içerisinde bulunduğumuzu söylediler ve yaptığımız işi, "kara leke" 
olarak nitelediler ve hatta, kendi şahsımı da itham eder şekilde konuştular. 

Bundan daha ağır sataşma olur mu? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onunla ilgili bir şey söylemedim ki, neden söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Genç, sataşma olduğuna Başkanlık kanaat getirmiştir ve söz vermiş
tir; size, müdahale hakkı tanımıyorum. Lütfen oturunuz yerinize. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ona söz veremezsiniz. Ona hangi sıfatla söz veriyorsunuz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşma mevzuu, Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 
9 üyelik ile ilgili seçimlerdir; dün yapılmıştır. 

Şimdi, Sayıştay Başkanlığında ilk üye boşluğu, yaklaşık S sene önce vukua gelmişti. S se
ne içerisinde, bugüne kadar -bizim yaptığımız seçimlere kadar- yakında 2 üyelik daha boşal
mıştır, 11 üyelik boş idi. 58 üyeden ll'i çıkarırsanız, geriye 47 üye kalır. 

Sayıştay, 5 senedir bu kişilerin yerini dolduramıyordu; 2 senedir de mütemadiyen seçim 
yapıyorlardı; 200'ü aşkın tur attılar ve bu üyelerin yerine yenileri seçilemedi ve üye sayısı da 
azaldıkça, toplamı nisabı, karar nisabı da zorlandığı için, artık daha fazla üye sayısında boş
luk olunca Sayıştayın kilitleneceği aşikâr duruma gelmişti. 

Sayıştay, bir anayasal kuruluştur, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme yapar. 
Böyle bir kuruluşu kilitlemek, böyle bir kuruluşu çalışmaz hale getirmek, büyük sorumsuz
luktur. Bu bakımdan, ben şahsen, bu meseleyi üzerime aldım ve bir kanun teklifi getirdim. 
Kanun teklifi de, bu Yüce Meclisten geçerek kanunlaşmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onu, Anayasa Mahkemesine üye seçimi için öyle yaptınız. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Kanun teklifinin esasındaki husus şudur : Sayıştay Genel Kurulu, gene, üyeleri kendisi seçe
cektir; gene, normal usulüne göre seçecektir; burada bir değişiklik yapmadık; ancak, dedik 
ki : "Bu seçimi 60 gün içinde yapamadığı takdirde veya boş üye adedi birikerek 6'yı geçtiği 
takdirde, seçimleri Plan ve Bütçe Komisyonu doğrudan doğruya yapar." 

Bunda bir köıü niyet yoktur. Kendi seçimlerini zamanları içerisinde yaparlarsa, hiçbir prob
lem yoklur; netice itibariyle seçim yenilenir. Kaldı ki, zaten genel kurulda her 1 boş üyelik için 
3 kişi seçilmekte, Plan ve Bütçe Komisyonu da, bu 3 kişi arasından seçim yapmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 2 efendim, 3 değil. 

PI.AN VE BÜÇTE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Biz son kanunda 2'yi 3 yaptık. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Eskiden 2 idi. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Müdahale etmeyiniz efendim. 
2 daha sonra 3 yapılmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyin. Sayın özal sizi dinledi, siz de lütfen 

dinleyin... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Ben size hiç müdahale etmedim efendim. 

Şimdi burada söylenenlere gelelim. Bu iş iyi niyetle getirilmiş, iyi niyetle götürülmüştür. 
Ve bir geçici madde ile de, aşağı yukarı iki senedir sürüp giden, fakat neticelenmeyen seçimle
rin, kanunun çıktığı tarihten itibaren 15 gün içinde neticelenmemesi halinde, seçimin, doğru
dan doğruya, Sayıştay Genel kurulunca üyelikleri kabul edilmiş adaylar arasından, Plan ve Bütçe 
Komisyonunca yapılması da kanun hükmü olmuştur. 

Şimdi, biz ne yaptık? Biz, kanun çıktıktan sonra -zaten Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe 
görüşmeleri nedeniyle gece gündüz çalışmaktadır- iki senedir devam eden ve neticelenmeyen 
bu seçimin, 15 gün içinde de neticeleneceğini -ne kadar iyi niyetli olursak olalım- pek düşün
mek de mümkün olmadığı için, arkadaşlarımın bilgisine, daha önceden bütün üye adayları 
hakkında bilgiyi havi bir kitapçığı da dağıttım ve Plan ve Bütçe Komisyonunun bir toplantı
sında, "Arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki Sayıştayda bu seçim tamamlanamayacaktır; biz bu seçi
mi yapmak zorunda kalacağız. Bu bakımdan, ben size bu bilgileri şimdiden veriyorum. Günü 
geldiği zaman meseleyi gündeme getireceğim" dedim. Hiçbir itiraz da olmamıştır efendim. 

Şimdi, Sayıştay Başkanlığı 19 Kasım günü, gün dolduğu için... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gün doldu mu? Nasıl yazı yazabilir? Gün dolmamıştır, 
yazamaz... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizin düşünceniz öyle, Komisyon Başkanının düşüncesi böyle. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YÛSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Gün dolduğu için, bize durumu bildirmiştir. 9 üyeliğin boş olduğunu, bu üyeliklerden 6'sının 
Sayıştay kontenjanından, 3'ünün de Maliye kontenjanından seçilme durumunda olduğunu bil
direrek, meseleyi Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi etmişlerdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı vasıtasıyla. Biz bundan 2 gün sonra, çarşamba günü -yani eğer, 15 gün dolmamış 
diyorsanız- 17 nci günü seçimlerimizi yapmış bulunuyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Buna çocuklar bile güler. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan seçimler dün tamamlanmıştır; bugün de Yüce Meclisi
mizin onayına getirilecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum efendim saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

2. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Güzel Sanatlar Galerisinin bir firmaya kira
lanmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı, ikinci olarak Antalya Milletvekili Sayın Hasan Namal, Antal
ya'da Güzel Sanatlar Galerisinin kiralanması konusunda söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Namal. (DYP sıralarından alkışlar) 
HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Antalya tli Kaleiçi Mev

kiinde bulunan Güzel Sanatlar Galerisinin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, bir halı firmasına 
kiraya verilmesiyle ilgili olarak söz almış bulunmaktayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Akdeniz kıyısında yer alan, yerli yabancı turist akınıyla, her geçen 
gün turizm sektöründe büyüme kaydeden, Türkiye'de ve dış dünyada yaşayan herkesin gelip 
görmek islediği güzel Anlalyamız, aynı zamanda bir sanat ve kültür merkezidir. 

Tarihî ve doğal güzellikleri yanında, bir sanat ve kültür merkezi olan Antalyamızda, ne 
yazık ki, bir tek güzel sanatlar galerisi vardır. Bu galeri, tahminen 122S yılında, Alâeddin Key-
kubad tarafından yaptırılan, Yivli Minare Külliyesi içerisinde yer alan eski adıyla Mehlihane, 
yeni adıyla Güzel Sanatlar Galerisidir. 

Antalya'nın tek sanat ve kültür galerisi olan bu yer, 20 yıl kadar evvel Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ile, Antalya ti Turizm Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, Güzel Sanatlar Galeri
si olarak faaliyete geçirilmiştir. 

Aynı zamanda tarihî bir özelliği olan bu galeride, yirmi yıldır resim, fotoğraf, yontu sanat 
yapıları sergilenmekte olup, binlerce Antalyalı, binlerce yerli ve yabancı turist bu sergiyi gez
mektedir. 

Antalya'da bu sanat galerisine bir yenisinin eklenmesi beklenirken, almış olduğumuz ha
berlere göre, bu tek galeri de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bir halı firmasına -sanki çok la
zımmış gibi- ticarî amaçlarla kiraya verilmiştir. 

Sanat, bir milletin can damarlarından birisidir. Anlalyamızın tek sanat galerisini, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünce, ticarî amaçla bir halı firmasına kiraya vermek suretiyle kapatmakla, 
Antalyalı sanatseverlere en büyük kötülüğü yapmış olmaktasınız. Bu galeriyi ticarî amaçla ki
raya vermekle, aynı zamanda, tarihî, millî ve manevî duygulara da darbe vurmuş olmaktasınız. 

Antalya çevresinde, binlerce, halı ticareti yapan işletme vardır. Bu sanat galerisinin bir ha
lı firmasına kiraya verilmesinin hiçbir gerekçesi yoktur. 

Hükümete geldiğiniz günden bu yana, hep, kendiniz çalıp, kendiniz oynadınız; yaptığınız 
icraata vatandaş ne diyor, hiç kale almadınız. Türkiye'yi, babanızın çiftçliği gibi idare ettiniz; 
güzide kıyılarımızı istediğinize kiraya verdiniz, bu kıyılarımızı vatandaşa kapattınız. Şimdi de 
galerilere kadar düştünüz! Sanat galerilerini, ticarî amaçlarla kiraya verip, kapatıyorsunuz. Bu 
sanat galerisinin bir halı firmasına kiraya verilmesinde Sayın Bakanın mı, Sayın Genel Müdü
rün mü ihmali var, bilemiyoruz. Şayet, kiraya verilme işlemi doğru ise, bu işlemin bir an evvel 
feshedilmesi, tüm Antalya'lıları üzüntüye boğan ve yanlışlıktan bir an evvel dönülmesi, için, 
Antalya'lılar adına, sanatçılar adına, sanatseverler adına talepte bulunuyorum. 
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Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Namal. 
Cevap vermek üzere Sayın Çiçek, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇlÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Namal'ın gündeme getirdiği konu aslında, daha evvel Antalya Milletvekilimiz Sa

yın Cengiz Dağyar tarafından bana iletilmiş bir konudur. Sayın Namal, bizi aramış olsaydı, 
kendisine detaylı bilgi verebilirdik; ama, herhalde bu konuda aydınlanmak için değil de, şah
sen konuşmasının ikinci bölümünde katılmadığım birtakım laflarını söyleyebilmek için bu me
seleyi vesile ittihaz ettiği kanaatini taşıyorum. Şimdi, tabiatıyla, işin aslı araştırılmadan da bu
raya gelince, o zaman burada gerekçesiz birtakım laflar söylenmek durumunda olunuyor. 

Şimdi, burası, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir yerdir. 35 sene evvel, burası, Kültür 
ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmiştir ve bugüne kadar da herhangi bir bedel ödenmeden 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hizmetinde görev yapmıştır. Biz, 21.6.1989 tarihinde, 1989 
yılında tahsis süresinin dolacağını ve bugüne kadar da herhangi bir kira ödenmediğini ve 11.9.1989 
tarihinde de yapılan toplantıda, bir komisyon kararı ile 24 milyon liralık kira ücretiyle burayı 
kiralamalarını istemişiz; ama, sürenin sonunda buranın herhangi bir şekilde kiralanmasının 
düşünülmediği neticesi çıkınca, burayı kiraya vermek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Kiraya verdi
ğimiz de -maalesef, burada "bir firma" diye birilerini zan altında bırakacak bir ifade kullanıldı-
sermayesinin tamamı kamuya ait olan Sümer Halı'dır; bunun da bilinmesinde fayda var. 

Bunun içerisinde bir başka konu daha var. Sayın Namal, madem bu kadar hassasiyet gös
teriyorsunuz, oradaki o vakıf eseri -tarihî eser harap vaziyette duruyordu- "Niye bu eser resto
re edilmiyor?" diye neden gündeme getirmediniz? 

Şimdi, iyi niyetle bir teklif verdik -her tarafla vakıf eserleri dökülüyor- bir imkân sağlaya
lım da, bunları ayağa kaldıralım dedik; herkes ayağa kalkıyor! Bir taraftan, bunları harap va
ziyette bırakacaksınız, hiç sesiniz, soluğunuz çıkmayacak; bu kültür varlıkları, bu ecdat yadi
gârı eserler tahrip olacak, hiç hassasiyet göstermeyeceksiniz; ama, nemalanmaya gelince de, 
efendim sanattan yana olacaksınız, edebiyattan yana olacaksınız!.. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Biz, hem tamir ederiz, hem de bunu sanatın emrine ve hizmetine veririz. Meseleyi doğru 
koyarsak, doğru anlaşırız. 

Açıkça da ifade ediyorum, burası, bir halı firmasına değil, sermayesinin tamamı (yüzde 
yüzü) devlete ait olan bir kuruluşa kiraya verilmiştir. Nasıl verilmiştir? Yapılan tespitlere göre, 
oranın tam fonksiyonel hale gelebilmesi için 3 milyar liralık bir harcamaya ihtiyacı vardır. Şim
di, o çatının altında birtakım sanat faaliyetlerini yapacağız, bunu saygıyla karşılıyoruz; ama, 
o çatının kendisi harap vaziyettedir, önün ayağa kaldırılması ve o sanat eserinin muhafazası 
da aynı derecede hassasiyet gösterilmesi gereken bir konudur. 

Şimdi, 3 milyar liralık bir harcama yapılması gerekiyor. Vakıfların elinde bu imkânın ol
madığını da defaatla söyledik. "Sümer Halı" dediğimiz, tamamı devlete ait olan kuruluş, bu
rayı restore edecek ve senede de 54 milyon kira verecek. 

Madem bu kadar hassasiyet gösteriliyor, o zaman, gelin, tekeffül edin, sizi kim buraya 
gönderdiyse, "Biz bu restorasyonu yapacağız, 3 milyar lirayı harcıyacağız, bu kültür varlığını 
koruyacağız" desin, o takdirde gelin, burada bu meselenin münakaşasını yapalım. 

— 251 — 



T.B.M.M. B : 37 22 . 11 . 1990 O : 1 

HASAN NAMAL (Antalya) — Bırak bu konuşmaları, sanat düşmanı Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Aksi halde, meseleyi çarpıtarak, An-
talya'daki seçmenlere selam vermek için bu kürsünün istismarı fevkalade yanlıştır. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bazı gazetelerde alman grev kararlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'e bazı gazetelerde alı
nan grev kararıyla ilgili olarak gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Canver. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı konular var, 
bu konulardan bahsetmeye kalkarsanız, "başınız derde girer" diye sizi uyarırlar. 

Geçen Mecliste, terör konusunda bir brifing verilmişti. Biz o sıralarda, hukuk dışı uygula
maların çok üstüne gidiyorduk ve hiç unutmam, bir milletvekili arkadaşım, gözümüzü kor
kutmak için, "Bu brifing sana verildi" diye bir espri yapmıştı. 

"Tabi kabul edilejı konular var. Herkes her şeyi eleştirir bu ülkede; ama bazı kurumlar 
vardır ki, onları eleştirmeye, ne kimsenin hakkı vardır, ne de gücü yeter. Eğer kaza ile eleştir
meye kalkarsan, sana öyle bir şey yaparlar ki, senin siyasî hayatını sona erdirirler." 

Bunlar, aramızdaki konuşmalardan küçük aktarmalar. 

Değerli üyeler, şimdi ben, müsaade ederseniz, basını bir yönüyle eleştirmek istiyorum. Basın, 
her zaman emekçilerin yanındadır, işçi sorunlarını yazar... örneğin, bir yerde işçiler eğer hak
larını alamamışlarsa, manşeti görürsünüz : "işçiler acınacak halde." Ya da bir yerde sigortasız 
insanlar çalıştırılıyorsa, "Bu çocukların elinden tutacak bir Hükümet yetkilisi, bir görevli, bir 
kurum yok mu?" diye manşetleri görürsünüz. Haklıdırlar, doğrudurlar. Ya da, "Sendikasız 
çalıştırılan emekçilere sahip çıkacak kuruluşlar yok mu?" diye devamlı yazılarını okur ve bu 
haklı eleştiriler karşısında bizler, özellikle muhalefet harekete geçer, Hükümeti eleştiririz. Ama 
çok ilginçtir ve gariptir basının tavrı; bir gün bir haber okursunuz gazetede, "Sigara içti, baca
ğı kesildi" diye -çok okumuşumdur buna benzer haberler- ama, sigara reklamlarının yasak
lanmasını istediğinizde, ayağa kalkarlar!.. 

Bunları, böyle alt alta koyduğumda, buradan nereye geleceğim? Dikkat ettinizse, son gün
lerde basın greve gidiyor. Her yerde grev olduğunda ilgilenildiği gibi, şimdi ben yıllardan beri 
burada tanıdığım şahsi dostluklar da kurduğum basın emekçisine karşı bir ölçüde görevimi 
yerine getirmiş olmak için bu zor konuyu seçtim ve konuşmaya gayret ediyorum. 

Bir gazete yazarının söylediği gibi, basının greve gitmesi, basının iç sorunu değildir; Kara
deniz'de, Zonguldak yöresindeki kömür işçilerinin greve gitmesi de o yörenin kendine özgü so
runu olmadığı gibi. Bu, hepimizin sorunudur. 

Nerelerde ulaşmamışlar? Uyuşmazlık noktalarına, Türkiye Gazeteciler Sendikasının ya
yınında rasıladım; şöyle, başlıklar halinde size sunmak istiyorum ; 

"Uyuşmazlık maddeleri : İşveren ile, 212 sayılı Yasaya tabi Türkiye Gazeteciler Sendikası 
ıhesi arasında yapılması zorunlu bulunan kişisel anlaşmaların, yazılı olması ve işbu toplu iş 
sözleşmesinin tanıdığı hakları azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır." 
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Burada, Gazete işverenleri Sendikasıyla, Türkiye Gazeteciler Sendikası anlaşamamışlar. 
Gazete çalışanlarının sendikası yine talep etmiş: "işyerinde çalışan Türkiye Gazeteciler Sendi
kası üyelerinin iş nevinde, ücretinde ve çalışma şartlarında meydana gelecek her türlü değişik
lik, yazılı anlaşmaya konulacak ve değişiklikler, yukarıda belirtilen süre içinde, yazılı olarak 
sendikaya bildirilecektir". Burada da anlaşamamışlar. 

"İşveren, kendi iradesiyle, Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olmayanlara, bu toplu iş 
sözleşmesi hükümlerini uygularsa veya ücretlerine daha fazla zam yaparsa -sendika üyesi ol
mayanların ücretlerine- TGS üyelerinin ücretlerini ve sosyal yardımlarını yüzde 20 fazlasıyla 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder" diye bir hüküm koymak istemişler; işverenler Sendikası buna 
da yanaşmamış. 

Yine TGS başka bir hüküm ileri sürmüş : "İşveren işyerini başka bir gerçek veya tüzel 
üçüncü bir şahsa devrettiği takdirde, bu toplu iş sözleşmesi süresi sonuna kadar, toplu iş söz
leşmesinin TGS üyelerine tanıdığı haklar, yeni işveren tarafından yerine getirilmediğinde, yeni 
işverenle birlikte müteselsilen sorumludur." 

Bugün birbuçuk aydır maaş alamayan gazeteci arkadaşlarımız var. O gazetelerin el değiş
tireceği söyleniyor. Eğer bu hüküm kabul edilmezse ve o gazeteler ya da dergiler el değiştirirse, 
bu basın emekçisinin tüm hakları, yeni işveren tarafından ödenmediği takdirde, yanıp gidecek. 
Bunu da kabul etmiyorlar. 

Fazla mesai: "Bu toplu iş sözleşmesinde saptanan normal çalışma süresinden fazla çalış
malar, fazla mesaidir. "Gazeteciler sabah saat dokuzda gelirler, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görevli iseler, biz gidene kadar orada kalırlar, fazla mesai yaparlar, normal mesai saatlerinin 
dışına çıkarlar; isteyen gazete fazla mesai öder, istemeyen gazete ödemez; tıpkı, isteyen gazete
nin sendika kurulmasına izin vermesi, istemeyen gazetenin izin vermemesi gibi. 

Bir başka anlaşılamamış madde de, "Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesinin işine, tş Gü
vencesi Kurulu kararı olmadıkça son verilemez. Verilmesi halinde, işveren, kendisine bu toplu 
iş sözleşmesinden ve yasalardan doğan hakları dışında, işyerinde çalıştığı her tam yılı için ayrı
ca kırkbeş günlük ücreti tutarında toplu sözleşmeye aykırı davranış tazminatı öder." Bunu da 
kabul etmemişler; yani, burada basın emekçisi, kendisinin kaderinin, patronun, işverenin iki 
dudağı arasında olmaması için çare aramış, bunu da kabul etmemişler. 

"işveren^ kendi yazılı rızası olmadıkça TGS üyesinin, kadrosunda ve iş nevinde (örneğin, 
muhabirlik, sekreterlik, arşiv memurluğu, idare gibi bölümler ve teknik servisler) ihtisas kolla
rı arasında değişiklik yapamaz." Bunu da kabul etmemişler. 

Kıdem tazminatıyla ilgili, "işyerinde en az bir yıl çalışmış TGS üyesi, kıdem tazminatına 
hak kazanır. TGS üyesinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde veya TGS üyesi 
tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, sağlık nedenleriyle, bağlı bulundukları ka
nunla kurulu kurum ya da sandıklardan yaşlılık, emeklilik ya da malullük aylığı ya da toptan 
ödeme almak amacıyla veya kadın işçilerin evlenmeleri nedeniyle feshi halinde ya da ölümü 
nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, TGS üyesinin her hizmet yılı için elli günlük 
ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir." Bu hükmü de kabul etmemişler. İhbar önelleriyle il
gili önerileri kabul etmemişler; yıllık ücretli izinle ilgili önerileri kabul etmemişler. Ücretlerde 
şöyle bir zamma yanaşmışlar : işverenler, ilk 500 bin.TL.'ye yüzde 105, ikinci 500 bin TL.'ye 
yüzde 85, bakiyesine yüzde 75 ve ayrıca 200 bin TL. seyyanen zam; ayrıca, birinci yılın ikinci 
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altı ayında yüzde 15 zam. Bu da, işverenin, TGS'nin önerisine karşılık, vermeyi taahhüt ettiği 
zam oranları. Ama aynı gazeteler, kâğıt veya benzeri maddelerin fiyatlarında meydana gelmiş 
artışlardan dolayı, ihtiyaç hâsıl olduğunda, gazete fiyatlarına zam yapmaktan kaçınmamışlar. 

Sayın milletvekilleri, ben ne istiyorum?.. Ben, şimdi Gazete işverenleri Sendikasından, basm 
emekçilerinin haklarını vermesini istiyorum; her gün yazdıkları enflasyona uygun ücretler ver
melerini istiyorum. Bu da benim, o arkadaşların, bunları tartışma olanağı bulamayacaklarını 
düşünerek, onlar adına, onlara karşı en doğal talebim oluyor. 

Tabiî ki Gazete İşverenleri Sendikası, gazeteci arkadaşların onlar için çok fazla üzerine 
düşülmesi gerekli bir şey olmadığını çok iyi biliyor. Nasıl olsa, falan arkadaş dirense, 
"Çalışmayacağım" dese, Türkiye'deki mevcut işsizlikten yararlanarak, yerine yüzlerce, binler
ce başvuru olacağının bilincinde oldukları için, Gazete İşverenleri Sendikasının, bırakınız yeni 
haklar vermeyi, mevcut toplu iş sözleşmesinin bu gazeteci arkadaşlarımıza getirdiği haklardan 
yararlanmasını dahi engelleyici tavırlar içerisine girdiğini düşünüyorum. 

Bir siyasetçinin, eğer siyaset yapmak istiyorsa, arasını bozmaması gereken kurumların ba
şında basın geliyor. Ama, beni rahatsız eden şudur : "Ele verir talkını, kendi yutar salkım"ı 
olmamak lazım. Çünkü biz, gazeteleri bin lira yapmalarına rağmen, her gün muntazam alma
ya ve okumaya devam ediyoruz, biz, tekrar bu kürsüden, gazete patronları tarafından basın 
emekçilerinin haklarının verilmesini istiyoruz ve belki ne televizyonda, ne de basında, başkala
rının sorunlarını araştırıp incelemekten, bu sorunlarını dile getirmeye fırsat bulamayacakları
nı düşünerek, sevgili gazeteci arkadaşlarıma bir katkı sağladıysam, sadece mutluluk duydu
ğum kanaatiyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — izmir Milletvekili Neccar Tûrkcan'ın (6/980) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/237) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, bazı sözlü soruların geri verilmesine dair 
önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 549 uncu sırasında yer alan (6/980) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Neccar Türkcan 
tzmir 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, (6/998) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/238) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 556 ncı sırasında yer alan (6/998) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, (6/901) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/239) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü sorular" kısmının 567 nci sırasında yer alan (6/901) esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Baki Durmaz 
Afyon 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, (6/984) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/240) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 591 inci sırasında yer alan (6/984) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

tsmail Köse 
Erzurum 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunun Geçici 1 
inci Maddesi Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Pİan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (3/1450) (S. Sayısı : 492) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayıştayda boş bulunan üyeliklere 1.11.1990 tarih ve 3677 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince yapılacak seçime dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 492 sıra sayılı Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu ve eki listeyi okutuyorum : 

(1) 492 S. Sayılı Bazmayazı tutanağa eklidir. 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, bu rapora karşıyız, oylamasına 
da katılmıyoruz; protesto ediyoruz. 

(SHP Grubu Genel Kurul Salonunu terk etti) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayıştay Başkanlığının 19.11.1990 tarih ve 325301/2177 sayılı, 325344/2185 sayılı yazıları 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı tarihte Komisyonumuza havale 
edilen "Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunun Geçici 1 
inci Maddesi Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi" Komisyonumu
zun 21.11.1990 tarih ve 28 inci birleşiminde görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 3677 Sayılı Kanun, 3.11.1990 Tari
hinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesi; Sayıştay Genel Kurulunda halen devam etmekte 
olan üye adaylığı seçimlerinin, bu Kanunun yürürlüğü girdiği tarihten itibaren onbeş gün için
de sonuçlandırılamadığı takdirde, daha önce Sayıştay Genel Kurulunca aday adaylıkları kabul 
edilmiş olanlar arasından bu Kanunda öngörülen oranlar dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonunca doğrudan seçimin yapılmasını öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuza havale edilen Sayıştay Baş
kanlığına ait tezkerenin incelenmesinden anlaşıldığı üzere, 

Sayıştay Genel Kurulunda devam eden üye adaylığı seçimleri, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden onbeş gün içinde sonuçlandırılamamıştır. 

Bu itibarla aday adaylıkları Sayıştay Genel Kurulunca kabul edilmiş olan Satıştay meslek 
mensupları kontenjanından 114, Maliye ve Gümrük Bakanlığı kontenjanından da 14 aday ada
yının bir listesi açık kadro adedini belirten bir yazı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş bulunmaktadır. 832 Sayılı 
Sayıştay Kanununun 3677 sayılı kanunla değişik 6 ncı maddesi hükmü gereği; 27.2.1989 tarihi 
itibariyle boş bulunan 9 üyelik kadrosu için, üçte ikisi Sayıştay meslek mensupları, üçte biri 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı kontenjanına dahil adaylar arasından, diğer bir ifade ile 6 adedi 
Sayıştay kontenjanından, 3 adedi Maliye ve Gümrük Bakanlığı kontenjanından olmak üzere 
toplam 9 üyenin seçiminin Komisyonumuzca yapılması kanun gereğidir. 

Bu gereği yerine getirmek üzere 21.11.1990 gün ve 28 inci birleşimde 34 üyenin iştiraki ile 
toplanan Komisyonumuzda seçimlere 27 üye katılmış ve 3677 sayılı kanunun geçici 1 inci mad
desi hükmü gereği; 128 aday arasından yukarıda sözü edilen oranlar dahilinde seçim yapılmış
tır. Seçim sonucunda yeterli oyu alarak Komisyonumuzca Sayıştay Üyeliğine seçilen 9 aday ve 
aldıkları oyları gösteren liste seçim tutunağı ile birlikte ilişiktedir. 

• Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KONTENJANI 

Adı, Soyadı 

Mehmet DAMAR 
Selahattin FETTAHLIOĞLU 
Erdoğan KESİM 
Ahmet KOÇ 
Ruhi SALtHOĞLU 
Ümran SARAY 

Aldığı Oy 

23 
24 
24 
23 
23 
24 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI KONTENJANI 

Adı, Soyadı Aldığı Oy 

Ömer Faruk DOĞAN 
Ş. Tamer GÖZDE 
t. Mesut YÜKSELTÜRK 

23 
27 
27 

Başkan 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya ve Komisyon üyeleri 

MUHALEFET ŞERHt 

Sayıştay'da boş bulunan üyelikler için Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan seçimlerin 
aşağıda belirtilen nedenlerle yapılmaması gerekir : 

1. Sayıştay yasasında yapılan son değişiklikler 3.11.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasaya göre Sayıştay Genel Kurulunun İS gün içinde toplantıya çağrılması gerekmektedir. 

Sayıştay Genel Kurulunun toplantıya çağrılıp çağrılmadığı, toplanıp toplanmadığı, seçi
mi yapıp yapamadığı, bilinmemektedir. Bu konuya ilişkin Genel Kurul tutanağı (karar) yok
tur. Sadece, Sayıştay Başkanvekilinin resen bildirimi vardır. Sayıştay Genel Kurul lUtanağınm 
Komisyonumuza gönderilmesi istenmelidir. 

2. Seçime katılan Sayıştaydan 114 ve Maliyeden 20 adayın sadece bir kitap halinde kim
likleri ile bilgiler verilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Sayıştay Genel Kurulunda ele
me yapılmamış adaylar arasında seçim yapacağı için, adayların sicil dosyalarını da incelemek 
zorundadır. Oysa sicil dosyaları Komisyon üyelerinin incelenmesine sunulmamıştır. 

3. Halen boş olan Sayıştay üyeliği kadrosu, Sayıştay Başkanvekilinin yazısına göre 9 olarak 
bildirilmiştir. Oysa, üyeliğe dönen daire başkanları nedeniyle Sayıştay üyeliğindeki boşluğun 
8 adet olduğu yolunda bilgiler alınmıştır. Bu durum tahkik edilmeden 9 üye seçilecek olursa, 
1 Sayıştay üyesinin kadrosuz istihdamı gerekecek ve 58 olan sayı 59'a çıkarılmış olacaktır. Bu 
nedenle de seçimin bu aşamada yapılmaması gerekir. 

4. Sayıştay Genel Kurulunun, daha önceki toplantılarından birinde, Maliye Bakanlığı 
kontenjanından seçilmesi gereken 3 yeni üye için adaylar belirlenmiştir. Bu kişiler için "kaza
nılmış hak" oluşmuştur. Bir elemenin yapılmadığını varsayarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
tüm adaylar arasından seçim yapmak yasalara aykırıdır. 

Yukarıda dört madde halinde belirtilen nedenlerle, bu seçimlerin bu aşamada yapılması 
mümkün değildir. 

Ayrıca; 

1. Sayıştay Yasasında yapılan son değişiklikler açıkça Anayasaya aykırıdır. Plan Bütçe 
Komisyonu içtüzüğün 39 uncu maddesi uyarınca öncelikle Anayasaya aykırılık iddiasını görü
şüp karara bağlaması gerekirdi. Bu gerek de yerine getirilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğüne aykırı davranılmıştır. 

2. Anayasaya aykırı olan bu yasa değişikliğinin amacı, Sayıştay Genel Kurulundaki ço
ğunluğu Hükümetin kontrolüne sokmaktır. 
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Böylece, hem Sayıştayın hesapları denetleme işine müdahale edebilmek, hem de Sayıştay 
Genel Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliği için Hükümetin isteğine uygun adayları belir
leyebilmek olanağı Hükümete sağlanmaktadır. Bu değerlendirmeyi doğrulayan bir biçimde, Ko
misyonun ANAP'Iı üyeleri, resmî toplantı öncesi özel bir toplantı yaparak ve bu nedenle belir
tilen toplantı saatini de aşarak, aday belirlemişlerdir. 

Bu nedenlerle, Sayıştay Genel Kurulunda boş bulunan üyeliklerle ilgili seçimin, Anayasa
ya ve ilgili yasalara aykırı olarak yapılmak istendiği kanısına vardığımız için, seçimlere katıl
mayarak bu muhalefet şerhinin yazılmasını uygun bulduk. 

Ali Topuz Hilmi Ziya Postacı 
İstanbul Aydın 

Enis Tütüncü Etem Cankurtaran 
Tekirdağ tçel 

Erol Güngör Erdal Kalkan 
tzmir Edirne 

21.11.1990 
MUHALEFET ŞERHİ 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan Sayıştay üyeleri seçimine aşağıdaki nedenlerle mu
halif kaldım ve oylamaya katılmadım. 

1. Sayıştay Kanununda yapılan son değişikliklerle, Anayasa teminatı altında bir bağım
sız yargı organı olan Sayıştay, tamamen iktidar partisinin eğilimlerine göre belirlenecek bir ya
pıya dönüştürülmüştür. 

2. Sayıştay'ın iktidar partisinin eğilimlerine göre belirlenmesi, Kuvvetler Ayrılığı ile ba
ğımsız yargı ilkelerini veTBMM'nin denetim fonksiyonlarını zedeleyecek mahiyette olup Ana
yasamızın lafzına ve ruhuna aykırıdır. 

3. Yasadaki değişikliklerin, Anamuhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine gö
türüleceği kamuoyuna açıklanmış olmasına rağmen, Yüksek Mahkemenin kararı beklemeden 
bu seçimlerin yapılmasını demokratik bir tercih olarak kabul etmek mümkün değildir. 

4. Yasanın yürürlüğe girdiği 3.11.1990'dan itibaren İS gün içinde toplanması gereken Sa
yıştay Genel Kurulu toplantıya çağrılmamış ve ciddî bir görev ihmali doğmuştur. 

5. Plan ve Bütçe komisyonuna adayların sicilleri ile ilgili bilgiler verilmemiştir. 
Bu şartlarda yapılan seçimlerin sorumluluğunu paylaşamayacağım için oylamalara ka

tılmadım. 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, komisyon raporu ve eki olan liste bilgilerinize sunul

muştur. 
Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından seçilen adayları, ayrı ayrı okutup oylarınıza 

sunacağım : 
Sayıştay Başkanlığı Kontenjanı 

Adı Soyadı 
Mehmet Damar 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Damar'ın Sayıştay üyeliğine seçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Sayın Mehmet Damar Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 

Sayın Selahattin Fettahlıoğlu 24 oy, 

BAŞKAN — Sayın Selahattin Fettahlıoğlu'nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Sayın Selahattin Fettahlıoğlu Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 

Sayın Erdoğan Kesim 24 oy, 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Kesim'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Sayın Erdoğan Kesim Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 

Sayın Ahmet Koç 23 oy, 
BAŞKAN —- Sayın Ahmet Koç'u oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Sayın Ahmet Koç Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 
Sayın Ruhi Salihoğlu 23 oy, 
BAŞKAN — Sayın Ruhi Salihoğlu'nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. Sayın Ruhi Salihoğlu Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 
Sayın Ümran Saray 24 oy, 
BAŞKAN — Sayın Ümran Saray'ı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Sayın Ümran Saray Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kontenjanı 
Ömer Faruk Doğan 23 oy, 

BAŞKAN — Ömer Faruk Doğan'ı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Sayın Ömer Faruk Doğan Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 

Ş. Tamer Gözde 27 oy, 
BAŞKAN — Ş. Tamer Gözde'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın 

Ş. Tamer Gözde Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 
1. Mesut YUkseltürk 27 oy, 
BAŞKAN — t. Mesut Yüksellürk'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Sayın t. Mesut Yükseltürk Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. 
Sayıştay üyeliğine seçilen sayın üyelere başarılar dileriz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkmda 41 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 arkadaşının, 28.3.1983 
Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü maddesinin (h) Bendinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Komisyon bulunmadığına göre kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
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3. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayüı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve MM Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. Sayısı : 401) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında yer alan, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney 
ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine tlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 

geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

13.7.1956 Tarihli ve 6801 Sayılı Askerî Memurların Subaylığa Nakilleri Hakkında Kanuna 
Göre Muvazzaf Subaylığa Geçirilen Bazı Emekli Yarbayların Terfilerinin ve Aylıklarının 

Düzeltilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1956 tarihli ve 6801 sayılı Kanuna göre Muvazzaf subaylığa 
geçirilen ve 31.7.1970 tarihinde Silahlı Kuvvetlerde subay olarak görevli bulunanlardan; yarbay 
rütbesinde bekleme süresini tamamlamış ve terfi şartlarını haiz olarak emekliye ayrılmış olan
lar, yarbay rütbesinde bekleme süresini tamamladıkları tarihten geçerli olarak albaylığa yük
seltilirler. Emekli aylıkları, emekliye ayrıldıkları tarihte bulunmaları gereken rütbe hizmet sü
resine göre belirlenir. Ancak, bu terfiden dolayı kendilerine yeni rütbenin maaş ve ikramiye 
farkları ile diğer özlük hakları verilmez. 

Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 
Bu Kanuna göre emekli aylıkları düzeltilenlerden emekli keseneği ve kurum karşılığı farkı 

alınmaz. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye tabi görevlerde çalışanlara, emekli olduk

ları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

(1) 401 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
Tasarının tamamını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 

4. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/905) (S. Sayısı : 403) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer alan, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurutu Karma Komisyonun Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

5. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlarının Ödenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) (S. Sayısı : 404) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin 
Zararlarının ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü hakkında söz isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları m n Ödenmesi 
Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 18-19 Haziran 1986 tarihinde Kırıkkale tli'ne bağlı Yahşihan Kasabasında
ki mühimmat deposunun patlaması sonucunda zarar gören gerçek ve tüzelkişilerin bu zararla
rı Devlet tarafından ödenir. 

Zararların ödeme esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN —1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödemeler en çok bir yıl vadeli Hazine bonolanyla 
da yapılabilir. 

(1) 404 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —3 üncü 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 isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kanunlaş

mıştır, hayırlı olsun. 

6". — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/524) (S. 
Sayısı : 405) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasında yer alan Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe komisyonlan raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Raporun tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kamer Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adlî Sicil Kanun Tasarısı 

hakkında söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, özellikle 12 Eylül 1980'den sonra Türkiye'de birçok masum insan, 
suçsuz insan, fişlenerek, uzun zaman suçlu muamelesine maruz bırakıldı. Bu kişiler, kamu hiz
metine alınmada, pasaport verilmede, silah ruhsatı verilmede, seçimlerde, töhmet altında bıra
kılarak uzun zaman belirli hak ve özgürlüklerden yoksun kılındı. Bu sistem elbette ki, ulusla
rarası hukuk kurallarına, Anayasanın temel hak ve özgürlük ilkelerine ve ceza kanunu ilkeleri
ne aykırı bir sistemdi. 

Şimdi, getirilmiş bulunan Adlî Sicil Kanun Tasarısı vesilesiyle bu konudaki bazı düşünce
lerimi söylemek istiyorum. Hâlâ pasaport almakta vatandaşlar sıkıntı çekmektedirler, hâlâ ka
mu hizmetine alınmakta vatandaşlar sıkıntı çekmektedirler. Devletin savcılarının kontrolü al
tında tutulan adlî sicil mekanizması yok sayılmakta, buna rağmen, emniyette bekçinin veyahut 
da jandarmanın, birtakım keyfi araştırmalar sonucu tespit ettiği siciller, insanların mahkûm 
edilmesinde, belirli kamu hizmetlerine kabulde önemli birer belge kabul edilmektedir. 

Şimdi, her vatandaş gelip de Ankara'da milletvekilini bulup, bakana telefon ettiremez. 
Ben, özellikle Sayın İçişleri Bakanından rica ediyorum, hâlâ birçok insan haksız yere tutuk
landığı halde ve tutuklulukları sonucunda sevk edildikleri mahkemelerde kendileri hakkında 

(1) 405 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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beraat kararı verilmesine rağmen, bu kişilere pasaport verilmemekte ve pasaportla ilgili dosya
ları Bakanlığın Güvenlik Dairesinde bekletilmektedir. Biz bunlara, zaman zaman müracaat et
tiğimizde bize milletvekili olarak dahi şu sözler söylenmektedir : "Efendim, Sayın Bakana gi
din, müsteşara gidin veya genel müdüre gidin, oradan bir telefon ettirin de, bu sizin pasaport 
için dosyanız istensin, pasaport verilsin." 

Değerli milletvekilleri, eğer, hukuk devleti ilkesine uygun bir yönetim tarzını benimsemiş 
isek, hukuk devletinde, insanların suçlu sayılabilmesinin tek delilinin de, kesinleşmiş mahke
me kararları olduğunu bilmemiz gerekir, idarenin kişiler hakkında tuttukları fişlerin birer suç 
unsuru olarak kabul edilmesi mümkün değildir, üyesi bulunduğumuz hukuk sistemlerinde, Av
rupa Konseyinde. 

AT'ye girmek için uğraş veriyoruz, AGİK toplantılarına katılıyoruz... Bir yandan bu ku
ruluşlara katılıyoruz, orada gerçekten uluslararası hukuk normlarında belirtilen insan hak ve 
özgürlüklerinin altına imza altığımızı böbürlenerek söylüyoruz; ama öte taraftan, kendi iç ida
remizde, insanların en temel hak ve özgürlüklerinin verilmesi için elimizden gelen bütün engel
leri çıkartıyoruz. Bu, ikiyüzlülüktür, çifte standarttır; bu, devlet yönetimi ciddiyetiyle bağdaş
mayan bir durumdur. 

Bu itibârla, ben yetkililerden şunu rica ediyorum : Beyler, hakkında kesinleşmiş mahkeme 
kararı bulunmayan hiçbir vatandaş hakkında, artık, fişleme yoluyla suçlamada bulunmayınız. 
Eğer bir insan suçluysa, mahkemeler vardır, mahkemelerin kesinleşmiş kararları vardır, insan
lar bugün, hasbelkader, çeşitli nedenlerle, mahkemelere, tutukhanelere gitmiş olabilirler; ama 
bunlar hakkında verilmiş kesinleşmiş mahkeme kararları varsa, bunları adlî sicil kayıtlarına 
geçirin ve adlî sicil kayıtları dışında, vatandaşları, hiçbir zaman yeni birtakım makamlardan, 
birtakım haklardan yararlanmak için, belge getirme zorunluluğunda bırakmayın. Bu, özellik
le pasaport uygulamalarında, silah ruhsatı alınmasında, kamu hizmetine alınmada önemli bir 
engel olarak bugüne kadar vatandaşların karşısına çıkarılmıştır. Ben, sayın hükümejt yetkilile
rinden bunun artık kaldırılmasını, içişleri Bakanlığında fişlenen vatandaşlardan, suç işlediği 
mahkeme kararıyla sabit bulunmayan vatandaşlarla ilgili olarak bütün dosyaların yok edilme
sini, özellikle Güvenlik Dairesinde birtakım insanlar için tutulan dosyaların artık yok edilme
sini istiyorum. Çünkü, bu işlerde en fazla sıkıntı çeken bir milletvekili arkadaşınızım. Daha 
bugün bir vatandaş bana telefon ediyor, 1989 yılının başında, pasaport almak için Tunceli Em
niyet Müdürlüğüne başvurmuş; dosyası 1989 yılında Ankara Emniyetine, içişleri Bakanlığı-Gü
venlik Dairesine gelmiş... Soruyorum polise, "Bu adamın mahkeme kararıyla tespit edilmiş 
herhangi bir suçu var mı?" diye, "Yok" diyorlar, "Peki, niye dosyasını tutuyorsunuz, niye 
bu vatandaşa pasaport vermiyorsunuz?" dediğimde de, "Efendim, kusura bakmayın, içişleri 
Bakanına telefon edin; içişleri Bakanı bu dosyayı isterse, biz de bu vatandaşa pasaport veril
mesini uygun görürüz" diyorlar. 

Böyle hukuk devleti olmaz arkadaşlar, kişilerin keyfiyle devlet yönetilemez, kişilerin is
tekleriyle devlet yönetilemez. Devlet yönetiminin belirli hukukî normları vardır, belirli ilkeleri 
vardır. Devlet, kişilere göre yönetildiği zaman, orada hukuk değil, şahsî irade, hukuk dışı irade 
hâkim olabilir. 

Demin de söylediğim gibi, vatandaş, kendi hakkını, milletvekili vasıtasıyla aramak zorun
da da değildir, iktidar Partisi milletvekilleri, lütfen, bu konuda bizi de zor durumda bırakacak 
uygulamaları sona erdirecek şekilde bir düzenleme yapsınlar, kendi hükümetlerine emir versinler. 

— 263 — 



T.B.M.M. B : 37 22 . 11 . 1990 O : 1 

Ben, Adlî Sicil Kanunu Tasarısı nedeniyle, özellikle bunları söylemek istiyorum. Bu kanu
nun kapsamı içinde kalan suçları sağlıklı olarak kayıtlara geçirsinler ve bundan sonra vatan
daşlar artık başka kapılara gönderilmesin. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
KENAN SÜZER (Tokat) — Ben istiyorum efendim... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kenan Süzer. 

KENAN SÜZER (Tokat) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Adlî Sicil Yasasında, 
yeniden günümüze uyarlanması suretiyle düşünüldüğünü anladığımız bu tasarı hakkında söz 
almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunarım. 

Gerçekten de adlî sicilin tutulması, adlî mekanizmalarımızın ve yasalarımızın hükümleri
nin uygulanmasına büyük kolaylıklar getirecek niteliktedir. Ancak, bu yeni gelen tasarı da, 
bizim beklediğimiz ölçüde çağdaş değildir, önce adlî sicil örgütlenmesini değiştirmektedir ki, 
bu örgütlenme modeli, bugüne kadar olan aksaklıkları gidermekten çok, daha da karmaşık 
hale getirecek niteliktedir, örneğin, bölgesel adlî sicil kurulması getirilmektedir ki, bunun ar
tık günümüzde ne işe yarayacağını anlamak da mümkün değildir. Teknolojinin gelişmesi, bir
takım kolaylıkların artık çağımızda herkes tarafından kullanılması var iken, mahallî adlî sici
lin yanı sıra, bölgesel adlî sicilin, merkezî adlî sicille irtibatını sağlayacak biçimde getirilmesini 
anlamakta güçlük çekiyoruz. Kısacası, bölgesel adlî sicile gerek yoktur kanaatindeyiz. Direkt 
olarak mahallî adlî sicille, merkezî adlî sicil birbiriyle irtibatlandırılabilir, terminal bağlantısı 
kurulabilir; böylece, bir de bölgesel adlî sicil gibi bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmayabilir. 

Ayrıca, tasarının 6 ncı maddesinde, "Adlî sicil bilgilerini, kamu kurumu ve kuruluşları 
ile, adlî sicil kaydını ilgilisi talep edebilir..." denilerek, "özel kanun hükümleri saklıdır" hük
mü getirilmektedir. 

Burada, devlet güvenlik güçlerinin ne gibi zorluklarla karşılaşacağı bir berraklığa kavuş
turulmuş değildir. Zira, istihbarat örgütlerimizde, özellikle bunlardan yararlanma biçimi, ken
di kanunlarında da vardır; bilgilerin, talep edilmesi halinde bildirileceği getirilmiştir; ancak, 
diğer yasalarla irtibatı bize göre sağlanmış değildir. 

Adlî sicil bilgilerinin yayınlanması, açıklanması, suç olarak kabul edilmiştir. Ancak, alenî 
duruşmalarda adlî sicil kayıtları da okunmaktadır. Yargılama sırasında yargıç, adlî sicil kaydı
nı alenî duruşmada okumakta ve sanığı da sormaktadır. 

Bu gibi, ileride uygulamada mahzurları olacak birtakım hükümler, bize yeterince düşü
nülmemiş gibi gelmektedir. 

ö z olarak, çağdaş ve yargılamaları kolaylaştıracak biçimde getirilen hükümlere karşı de
ğiliz; ancak, bunları da yeterli görmediğimiz ve ileride tekrar bir adlî sicil kanunu çıkarmak 
gibi bir durumla karşılaşmayı istemediğimiz için, bu hususları dile getirmek istemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 647 sayılı, Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, bu 
tasarıyla yürürlükten kaldırılmakta, bu yasa kapsamına aynen monte edilmekte; böylece, yüz 
kızartıcı suçlarda adlî sicil kayıtları ilelebet sürdürülmektedir. 

Hükümet ve Komisyona şunu söylemek istiyorum : 8 inci maddenin (b) fıkrasında sayılan 
yüz kızartıcı suçlar, malum suçlardır; fakat, bu suçlar sayıldıktan sonra, "dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı suçlar"denmektedir. 
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Bu hüküm, hukukumuzda yıllardır sancısı çekilen bir hükümdür. Buradaki "gibi" sözü, 
yoruma müsait bir söz olup, bazı suçlar buna benzerdir görüşü hâkim olmakta ve birtakım 
insanlarımız da mağdur olmaktadır. Halbuki, Ceza Genel Kurulumuzun bu konuda bir görü
şü vardır ve "647 sayılı Kanundaki suçlar tahdididir" denmektedir, bunlar, sayılmıştır ve bu
nun dışında hiçbir suça bu hükümlerin uygulanmaması istenmiştir. 

Şimdi, bu rahatsızlık sürdürülmektedir, işte, "zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi..." Yani, burada "gibi" 
kelimesi olunca, bunun devamında başka suçlar da gelecek anlamı çıkmaktadır. Halbuki, Ce
za Genel Kurulumuzun kararı ile, bu görüş çelişmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, artık, ceza anlayışını geniş düşünmek zorundayız, çağdaş düşün
mek zorundayız. Bu tasarı, yüce Meclisin önünde bir fırsattır. Buna benzer hükümleri düzelt
mek suretiyle, çok uzun süre, Adlî Sicil teşkilatımızın ihtiyacını karşılayacak ve günümüz Türk-
iyesine, çağdaş hukuk sistemine uyacak güzel bir yasa çıkarmak elimizdedir. Biz, bunu, elbirli
ği ile yapalım istiyoruz. Buna, Hükümetin, Komisyonun ve değerli arkadaşlarımızın olumlu 
bakmasını ve bu iyi niyetli teklifimizi değerlendirmesini beklemekteyiz, örneğin, 8 inci mad
dede sayılan bu suçlardan dolayı, bir insan, ölümüne kadar, adlî sicil kaydının ezikliğini ve 
suçluluğunu üzerinde taşımaktadır. Böyle suçlar olsa bile, hiç değilse belli bir süre -bu süre 
uzun da olabilir- örneğin, 10 yıl yerine 20 yıl, 20 yıl yerine 25 yıl olabilir; ama adlî sicilde kaydı 
bulunan insanlar bilir ki, belli bir süre sonra bu yükten kurtulacaklar. Bu tür düzenlemeleri 
yapma ihtiyacını, yıllardır uygulamasını da görmüş bir arkadaşınız olarak, her zaman hisset
mişizdir. Bu bakımdan, yasa tasarısı görüşülürken bizim de görüşlerimizin, çok iyi niyetle yap
tığımız önerilerimizin göz önüne alınmasını diliyoruz. 

Ayrıca, bu yasa hükmüne göre, sicil, bilgisayar yöntemiyle tutulacaktır. Bilgisayar kayıt
larının muhafazısı derinlemesine düşünülmemiştir. Bilgisayar kayıtları silindiği zaman, hangi 
yöntemle bu kayıtların tekrar çıkarılacağı belirtilmemiştir. Bu konuda Hükümeti ve Yüce Meclisi 
uyarmak istiyorum. Devletin koruması altında bulunması gereken adlî sicil kayıtlarının silinen 
kısımlarının da elde tutulmasında, bize göre yarar vardır, örneğin, halen Almanya'da bile Na
ziler zamanındaki kayttlar, günümüz tarihine ışık tutmaktadır. Teknolojiden yararlanmak gü
zeldir; ama teknolinin getirdiği birtakım mahzurlar da vardır. Bütün bunlar yapılırken, çıkarı
lacak yönetmelikte de ayrıntılar gösterilmelidir, örneğin, geçici 2 nci maddede, Bakanlığın ona
yıyla teşekkül edecek komisyon tarafından adlî sicilden çıkarma hükmü vardır. Çıkarılması 
gereken bir hükümlü çıkarılmaz ise, çıkarılmaması gereken biri çıkarılmış ise, ne yapılacaktır, 
nasıl yapılacaktır, bunun itiraz yolu var mıdır? Bunlar bu yasa tasarısında açıklanmamıştır. 
Bu eksiklikleri gidermek her zaman mümkündür, komisyonun ve Hükümetin bu konularda 
titiz davranacağını umuyorum. 

Genel olarak, yasa tasarısına olumlu baktığımızı, ancak bu tür ayrıntıların da ileride çok 
büyük mahzurlarının olacağını düşünerek, görüşülmesi sırasında da düzeltilmesi temennisiyle 
hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süzer. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
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Adlî Si di Kanunu Tasan» 
BÎRÎNCt BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, kesinleşmiş ceza mahkûmiyetlerine ilişkin bilgilerin, otomatik 
işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, mu
hafaza edilmesine, yaşatılmasına ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilme
sine dair usul ve esasları belirler. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezî, Bölgesel ve Mahallî Adlî Siciller 

Merkezî Adlî Sicil 

MADDE 2. — Yurt dışında doğmuş olan Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan 
yabancıların kayıtları da dahil, bütün adlî sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatis
tik Genel Müdürlüğündeki Merkezî Adlî Sicilde tutulur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : v 

Bölgesel ve Mahallî Adlî Sicil 

MADDE 3. — Bölgesel ve mahallî adlî sicil, hükümlülerin doğum yerleri ve kimlik bilgi
leri esas almamak suretiyle, o yer Cumhuriyet savcılıklarında tutulur. 

Bölgesel adlî sicillerin kurulacağı yerler ile buralara bağlanacak mahallî adlî siciller Ada
let Bakanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — 3 Üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç, sorunuzu sorun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben burada bu bölgesel adlî sicil üzerinde durmak istiyo
rum. Bu bölgesel adlî sicillerin, Adalet Bakanlığınca tespit edilecek yerlerde kurulacağı hük
mü getirilmiş; ama bu nasıl kurulacak? Yani, bu bölgeler nasıl tespit edilecek ve bunların seçi
minde kişilerin nasıl nitelikleri göz önünde tutulacak? Bunun burada belirtilmesi lazım, özel
likle bölge bölge mi, insanlar bölgelere ayrılacak, yani coğrafî yapıya göre mi köyler ayrılarak 
bölgesel sicil tutulacak veyahut da başka bir sistem mi? Kaldı ki, mahallî siciller tutulduğuna 
göre, ayrıca niye bölgesel sicil bölgeleri öngörülüyor? Bunun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, madde komisyonda görüşüldüğü sırada, bu konu daha çok, bugünkü modern 
bilgi işlem sistemlerinin daha iyi bir şekilde kullanılabilmesi için organize edilmesi yoluyla or
taya çıkmıştır. Bilgiler, bölgelere, oradaki merkezdeki bilgi işlem sisitemine geçecek, daha son
ra oradan da merkezî sisteme aktarılacaktır. Halen kurulmuş bölgeler de vardır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Adlî Sicile Geçirilecek Bilgiler 
MADDE 4. — Adlî sicile geçirilecek bilgiler şunlardır : 
A) Türk adlî ve askerî mahkemelerince verilerek kesinleşen; 
a) Disiplin cezaları ile sırf askerî suçlar dışındaki ceza mahkûmiyetlerine, 
b) Fer'i cezalara, 
c) Güvenlik tedbirlerine, 
dair kararlar; 
B) Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatı ile verilen mahkûmiyet kararları 

ile Yargıtayın özel kanun hükümleri uyarınca yaptığı yargılama sonunda verdiği cezalara dair 
kesinleşmiş mahkûmiyet kararları; 

C) Yabancı ülke mahkelerince verilip, kesinleşen ve Türk Hükümetince bildirilen; 
a) Türk kanunlarına göre suç sayılan fiillerden dolayı, Türk vatandaşları hakkında tesis 

olunan, 
b) Türk Devletinin şahsiyetine karşı işlenen bir cürümden veya milletlerarası anlaşmala

rın kapsamına giren suçlardan dolayı hükmolunan, 
mahkûmiyet kararları; 
D) Aşağıda gösterilen diğer kararlar ve hususlar; 
a) Şartla salıverilme, şartla salıverilmenin geri alınması ve ertelenmiş cezaların Türk Ce

za Kanununun 95 inci maddesine göre tenfizi hakkındaki mahkeme kararları, 
b) Genel ve özel af, zamanaşımı ve şikâyetten vazgeçme gibi sebeplerle aslî ve feri ceza

ların ve güvenlik tedbirlerinin ortadan kaldırılması, değiştirilmesi ve azalmasına dair kararlar, 
c) Karar düzeltilmesi üzerine verilen ve eski hükümde değişiklik yapan hüküm ve karar

lar, yazılı emir üzerine verilen hüküm ve kararlar, muhakemenin iadesi sonucunda verilen ve 
eski hükümde değişiklik yapan hüküm ve kararlar ile memnu hakların iadesine dair kararlar, 

d) Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalarının infaz edildiği, feri cezalarda, güvenlik 
tedbirlerinde sürenin bittiği, para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infa
zın bittiği tarih. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. » 
4 üncü maddeyi oylarınıza sönüyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Adlî Sicil Bilgilerinin Verilmesi 

Adlî Sicil Bilgilerini Verebilecek Merciler 

MADDE 5. — Adlî sicil bilgileri; mahallî ve bölgesel adlî sicillerde o yer Cumhuriyet sav
cılıklarınca, merkezî adlî sicilde ise Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlü
ğünce verilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul 

edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Adlî Sicil Bilgilerini Talep Edebilecek Merci ve Kişiler 
MADDE 6. — Adlî sicil bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile adlî sicil kaydının ilgi

lisi talep edebilir, özel Kanun hükümleri saklıdır. 
Yabancı devletler tarafından istenilen bilgiler mütekabiliyet esaslarına göre verilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

Bilgilerin Gizliliği ve Cezai Sorumluluk 

MADDE 7. — Adlî sicilde tutulan bilgiler gizlidir. Bu bilgiler görevlilerce veya talep üze
rine alan kurum ve kuruluşlarca açıklanamaz ve veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu bilgile
ri açıklayan veya veriliş amacı dışında kullananlara altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve 
beşyüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Gizliliğe aykırı hareket eden-kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlilere ise, Türk Ceza 
Kanununun memurlara dair hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul 

edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Adlî Sicil Bilgilerinin Adlî Sicilden Çıkartılması 

Adlî Sicildeki Kaydın Çıkartılması 

MADDE 8. — Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren; 
a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde, 
h) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, satecilik, inancı kötüye kul

lanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis veya hapis cezasına 
mahkûmiyet hariç olmak üzere; beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para ceza-
>ma mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde, 
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c) (b) bendindeki silinmesi mümkün olmayan suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği za
man 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden do
layı beş yıl içinde, suçu işlediği zaman, 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçükler 
hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı on yıl içinde, 

d) (b) bendine göre silinmesi mümkün bulunan suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği 
zaman 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden 
dolayı iki yıl içinde, suçu işlediği zaman 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçük
ler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı üç yıl içinde, 

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı 
takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Genel 
Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye 
ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. 
Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu 
kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idarî nitelikte ce
zaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdür
lüğünce re'sen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul 

edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

ölüm ve Yaş Sebebiyle Sicilden Çıkarılacak ve Adlî Sicilde Muhafaza Edilecek Bilgiler 

MADDE 9. — ölen veya 80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait adlî sicil kayıtları Adalet 
Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce merkezî, bölgesel ve mahallî adlî sicil
den çıkarılır. 

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddeye göre adlî sicilden çıkarılan bilgilerden Anaya
sanın 76 ncı maddesinde sayılan suçlara ait olanlaı, milletvekili adaylığı için talep edildiğinde 
verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde ka

bul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yönetmelik 
MADDE 10. — Bu Kanunun; 
a) 6 ncı maddesinde gösterilen adlî sicil bilgilerinin isteniliş ve cevap verme usulleri, 
b) Diğer maddelerin uygulama usul ve esasları, 
Adalet Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çı

kartılacak yönetmelikte belirlenir. 
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BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
U inci maddeyi okutuyorum : 
Bölgesel ve Mahallî Adlî Sicildeki Atamalar 
MADDE 11. — Bölgesel ve mahallî adlî sicildeki şube müdürü, şef, sistem çözümleyicile

ri, programcılar, mühendisler, bilgisayar işletmenleri, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, 
istatistikçiler ve anketörler Adalet Bakanlığınca; diğer personel, bağlı olduğu Adalet Komisyo
nunca atanırlar. Genel Müdürlük merkezi ile bölgelerde anılan görevlerde ihtiyaç duyulan du
rumlarda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde ka

bul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler 
MADDE 12. — 4664 Sayılı Adlî Sicil Kanunu ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 

Kanunun 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul 

edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen adlî sicil ve istatistik sisteminin bütün 

yurtta kuruluşu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici linçi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci 

madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Adalet Bakanlığı Adlî Sicil 
ve istatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olup, işleme tabi tutulan veya tutulamayan adlî 
sicil bilgilerinden, bu Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre çıkartılması gereken kayıtlar, bir 
defaya mahsus olmak üzere, bu Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile teşekkül edecek 
Komisyon tarafından adlî sicilden çıkartılır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci 

madde kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 3. — Ekli listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin eki (l) sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir. 
BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 3 üncü maddeyi ekti listelerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
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Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 

7. —istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1177 
Saydı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapdmast Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Saydı 
Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa Öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin 7 nci maddesine geçiyorum. 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tütün Mamulle

rinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
fi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 
Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Ek
lenmesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

8. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savnma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/676) (S. Sayısı: 408) (1) 

BAŞKAN — Gündemine 8 inci sırasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hiçmet Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değişitirilmesine Dair Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü hakkında söz isteyen?.. Yok. 
Madedelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 

geçilmesine karar verilmiştir. 

(1) 408 S. Sayısı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasan sı 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 
66 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2771 sayılı Kanunla değişik ikinci bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende muayene ve tedavi edilenlerin, sağlık kar
nesine sahip aile fertleri dahil, tedavi için gerekli malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, askerî 
kurum veya hastanece aynen verilir. Malzeme ve reçete muhteviyatının mevcut olmaması ha
linde bedeli, Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı veyahut da Sahil Gü
venlik Komutanlığı bütçesinden nakden ödenir. Her iki halde de kullanılacak ilaç bedelinin 
% 20'si sağlık karnesi sahibi tarafından karşılanır. Ancak, 70 inci madde kapsamında kalan 
hak sahipleri bakımından bu oran % 10 olarak uygulanır. Bu hüküm tatbikat ve manevralarda 
askerî personele, savaş halinde ise tüm askerî personele ve sağlık karnesi hakkına sahip olan 
aile mensuplarına uygulanmaz. Ayrıca, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen; tüberküloz, 
kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzerî uzun süreli tedaviye ihtiyaç gös
teren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösteren 
ilaçlardan, hayatî önemi haiz oldukları Millî Savunma bakanlığınca tespit edilecek olanların 
bedellerinin tamamı kurumlarınca karşılanır." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 211 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değişi-
tirilmiştir. 

"b) Sürekli veya geçici görev, tahsil, kurs, staj, dil öğrenimi veya bilgi, görgü ve ihtisas
larını artırmak maksadıyla yurt dışına gönderilen subay, askerî memur ve astsubaylar, hasta
lanmaları halinde bulundukları mahallerdeki sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene ve te
davi olabilirler. Bunların muayene ve tedavi masrafları sağlık kurum veya kuruluşlarından ala
cakları ve askerî ataşelikler veya konsolosluklarca tasdik edilen faturalara istinaden Millî Sa
vunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı veyahut da Sahil Güvenlik Komutanlığı 
bütçelerinden ödenir. Bunlardan; tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ 
nakli ve benzerî uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara yakalandıkları resmî sağlık 
kurulu raporu ile belirlenenler hariç olmak üzere, tedavileri ayakta veya meskende yapılanlar 
için kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si hasta tarafından ödenir. İlaç bedellerine katılma yü
kümlülüğü, tatbikat ve manevralarda askerî personele, savaş halinde ise askerî personele ve bun
ların sağlık karnesi alma hakkına sahip olan aile fertlerine uygulanmaz." 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin 172 sayılı Kanunla değişik (b) fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"b) Bu Kanunun tatbikatında aile tabiri içine giren eş, usul, füru, erkek ve kızkardeşler, 
evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocuklar aşağıda gösterilmiştir. 

1. Eş : Subay, askerî memur ve astsubayların karıları (kadın subaylar için kocalar) ile 
ölümleri halinde dul maaşı alabilen karıları (kadın subaylar için kocalar). 

2. Usul: Subay, askerî memur ve astsubayların hayatta bulundukları müddetle mukay
yet olmak üzere; yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ve bu sebeple infak ve iaşesinin 
kendisine ait olduğu şekli ve esasları yönetmelikte belirtilecek bir beyan ile tespit edilen ana, 
baba ve büyük ebeveynler ile, subay, askerî memur ve astsubayların ölümleri halinde bu kişi
lerden kendilerine dul ve yetim maaşı bağlanabilecek ana ve babaları. 

3. Füru : Subay, askerî memur ve astsubayların ortaöğrenim yapmakta olan 20, yükse
köğrenim yapmakta olan 25 ve bunların dışında 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek 
ve kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocukları ve subay, askerî 
memur ve astsubayların ölümeleri halinde bu kişilerden kendilerine yetim aylığı bağlanabilen 
erkek ve kız çocukları. 

4. Erkek ve kız kardeşler : Subay, askerî memur ve astsubayların hayatta bulundukları 
müddetçe yardım etmedikleri takdirde zarurete düşecek çalışamaz durumda bulunan, infak 
ve iaşesinin üzerine vacip olduğu şekli ve esasları yönetmelikte belirtilecek bir beyanla tespit 
edilen erkek ve kız kardeşleri. 

5. Evlat edinen ve evlatlık : Subay, askerî memur ve astsubayların evlatlık rabıtasının 
devam etmesi şartıyla; usul ile ilgili 2 numaralı alt bentteki esaslara tabi evlat edinenleri ve 
füru ile ilgili 3 numaralı alt bentteki esaslara tabi bulunan evlatlıkları. 

6. Üvey çocuklar : Subay, askerî memur ve astsubayların bakmakla yükümlü oldukları 
ve füru ile ilgili 3 numaralı alt bentteki esaslara tabi bulunan üvey erkek ve kız çocukları." 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 211 sayılı Kanunun 3084 sayılı Kanunla değişik 70 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 70. — Subay, askerî memur ve astsubay emeklileri ile bunların 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve dul ve yetimleri, harp 
ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen erbaş ve erlerin aylık almaya müste-
hak dul ve yetimleri ve askerî hemşire emeklileri; diğer resmî sağlık kurum ve kuruluşları ya
nında, askerî sağlık kurum ve kuruluşlarından da yararlanabilirler. Bunların tedavi giderleri 
Emekli Sandığınca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri Emekli San
dığı tarafından verilir. 

Birinci fıkrada sayılan hak sahipleri ayrıca, 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (b) fık
rası hükmünden de yararlanırlar. 

Subay, askerî memur ve astsubayların, 69 uncu madde kapsamındaki büyük ebeveynleri 
ile erkek ve kız kardeşleri ve evlat edinenlerin, muayene ve tedavileri ise sadece askerî sağlık 
kuruluşlarında ve tç Hizmet Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bunlara ait tedavi giderleri Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerin
den ödenir." 
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BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE S. — 211 sayılı Kanununun 1582 sayılı Kanunla değişik 87 nci maddesine aşağı
daki (VII) numaralı bent eklenmiştir. 

"VII. — Soruşturma usulü ve adlî yardım 

Silah kullanmak zorunda kalan asker kişiler hakkında, hazırlık soruşturması Askerî Sav
cı, Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından yapılır. Haklarında dava açılan sanık as
ker kişiler duruşmadan vareste tutulabilir. Olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre sanı
ğın mensup olduğu Bakanlıkça durumu uygun görülenlerin vekâlet verdiği avukatın ücreti, bu 
bakanlıkların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Avukat tutma ve avukatlık ücretinin 
ödeme usul ve esasları, Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul 

edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 211 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"b) Orduevleri, askerî gazino, kışla gazinoları ve askerî müzelerden elde edilen gelirler, 
bu yerlerin yenilenmesine ve yeniden inşasına veya idamesi ile modern hale getirilmesine ve 
kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesine sarf olunur." 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 211 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 104. — Orduevleri, askerî gazino, kışla gazinotarı, askerî müzeler ve bunların 
yönetmelikte gösterilecek her türlü müştemilatı, sarfiyat ve muameleleri bakımından 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayışta-
yın vize ve denetimine tabi değildir." 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 211 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

' 'b) Bütün askerî öğrenciler; subaylara, astsubay hazırlama ve astsubay sınıf okulu öğ
rencileri aynı zamanda astsubaylara karşı ast durumunda olup, askerî öğrencilerin belirtilen 
hallerin dışında gerek kendi aralarında gerekse erbaş ve erlere karşı astlık ve üstlük münasebet
leri yoktur. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 211 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin (c) ve (0 bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir, 
"c) Hastalık ve ölüm hallerinde bütün sivil personel hakkında tabi oldukları özel ka

nunlar hükümleri tatbik olunur. Ancak sivil personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertle
ri, bunlardan harp ve vazife malulü olanlar ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri 
ve harp ve vazife malullüğünü gerektiren nedenlerden dolayı ölenlerin aylığa müstehak dul ve 
yetimleri, 66 ncı maddenin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci madde hükümlerinden aynen istifade 
ederler. Aile fertleri; eş, çocuklar (üvey ve evlatlıklar dahil) ile ana ve babadır." 

" 0 Sivil personelin görevdeki kıyafetleri, kıyafet yönetmeliğinde gösterilir." 
"g) Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıkla

malar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil memurlar Türk 
Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi is
tifade ederler. Bu statüdeki sivil memurlar ile askerî personel arasındaki protokol münasebet
lerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır." 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde ka

bul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Asker kişilerle ilgili olup diğer kanunlarda geçen "kıyafet kararnamesi" 

ibaresi, "kıyafet yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra, 

diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde ka

bul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12 . — Bu Kanun hükmülerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 

9. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası üe 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatltk Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sayısı : 409) 
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BAŞKAN — 9 uncu sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 
24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmesi ertelenmiştir. 
10. — 6136 Sayûı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/649) (S. Sayıst: 412) (1) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada yer alan, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 6. — Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruh

satları yenileme harcı alınmak şartı ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin 
ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildir
mekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez. 

Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştir
me ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve 
bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. 

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aran
maz. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerlidir. 

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yerler dı
şında geçerlidir. 

Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun Hükümlerine göre, durumları silah taşı
maya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruhsatı 
verilir. 

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirlenir." 

(1) 412 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun değişik Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"Ek Madde 1. — A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bö

lümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında 
veya bunların eklentilerinde, 

B) öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, 
siyasî partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğru
dan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor 
karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev 
ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, 
Ateşli silahlar taşınamaz. 
Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermile

rini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza 
Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili 
kanunlarda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur. 

(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde 
belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli (C) 
bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler. 

(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler 
eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa ikiyüzbin liradan beş milyon liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha 
taşıma ruhsatı verilmez. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ALt ESER (Samsun) — 2 nci madde ile ilgili bir sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, ateşli silahların taşınamayacağı yerler sayılırken, 

(C) fıkrasında da, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirle
nen yerlerde" denmiş. Bu ana binalardan maksat nedir ve Meclis Başkanı ayrıca nereleri belir
lemiştir? Bununla alakalı açıklayıcı bir yönetmelik veya tüzük var mıdır? Muğlak bir ifadedir, 
o nedenle soruyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
tÇtŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Efendim, burada "ana bi

namdan maksat, Genel Kurul salonu ve kulistir. Diğer yerler de, Meclis Başkanlığınca çıkarıla
cak bir yönetmelikle herhalde belirlenecek yerlerdir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Oral. 
A. HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, çıkması gereken yer

lerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında halen oturuyor. 
Orası nedir, kime aittir ve neden mâduttur? Bunu anlamak istiyorum. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Bakın burada da söylemi

şiz : "Meclis Başkanlığınca belirlenecek yerlerde.." demişiz. Oranın nasıl ve hangi hükme tabi 
olacağına Meclis Başkanı karar verecektir. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Meclis Başkanı, bazı yerleri talimatnamelerle falan tespit 
eder; ama, böyle yerlerde cezaî müeyyideyi ancak kanun tespit eder. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Meclisin sevk ve idaresi, yönetimi, Meclis Başkanı ve Başkanlık 
Divanı tarafından yapılır. Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı gerek görürse kanun teklifinde 
bulunur veya idarî kararlarla bunu yönetir. Ateşli Silahlar Kanun Teklifi ile bu sorunuzun bir 
ilişkisini kuramıyorum Sayın Oral. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle 
alakası yok efendim. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, Başkanlık Divanında iken konuyu inceledi
ğim için soruyorum : Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kanunî bir ek madde ile orada otu
ruyor. Bu ek kanunî maddeyi talimatla değiştiremez Meclis Başkanı. Onu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Meclis Başkanı bu eylemden rahatsız ise, bununla ilgili kanun 
teklifi verebilir, bakanlık da getirebilir veya üyeler kanun teklifinde bulunabilirler. Biz burada 
ateşli silahlarla ilgili görüşme yapıyoruz; Meclisin yönetimiyle ilgili görüşme yapmıyoruz. 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. 2 nci madde 

kabul edilmiştir. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, hiç buraya bakmıyorsunuz, sorumuz vardı... 
BAŞKAN — Yüksek sesle, "Soru sormak istiyorum" diyebilirdiniz. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Bakan sorumuza yeterli cevap vermedi; 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun değişik Ek 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"Ek Madde 6. — Millî istihbarat Teşkilatının demirbaş silahları, yedek parça ve mermile

ri ile Teşkilat mensuplarının yurt içinden temin edecekleri veya yurt dışına gittiklerinde bir de
faya mahsus olmak üzere gümrük vergi, resim ve harçlarını ödemek suretiyle getirecekleri zati 
silah ve mermilerinin yurda sokulmasına dair usul ve esaslar tçişleri Bakanlığının görüşü alı
narak Millî istihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikte be
lirtilir. Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanmaz." 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 7. — Silah ruhsatı almasında mani hali bulunmayan her Türk vatandaşı bu
lundurmak maksadıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatı mesken yada iş yerinde bulun
durmak üzere iki şekilde verilir. Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerden başka bir yere nakli 
için mahallinin en büyük Mülki Amirinin vereceği nakil belgesi gereklidir. Bu belge satış poli
gonlarına gidiş vt dönüş için de geçerlidir. Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün ve gü
zergâh haricinde silah, mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz. 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Müsteşarlığı kanunen yurda girmesin
de sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirir. 
Bu -silahlar, bu Kanuna göre silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılır 
veya bir kamu kuruluşuna sattırılır. 

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum veya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satıştan 
sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanış biçimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı geçen idarenin 
görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konula
cak yönetmelikte belirlenir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre, sırf sporda kul
lanılan nişan tüfek ve tabancaları ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca izin verilmek 
ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekilde ithal olu
nan silahlar ve mermileri anılan Genel Müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların sa
tış ve devri yapılamaz. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurunuz Sayın Demiralp. 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanunun bu mad

desi üzerinde söz almamın sebebi; vatandaşların 12 Eylül sonrasında uğramış oldukları mağ
duriyetlerin giderilmesini teklif etmemle ilgilidir. 12 Eylülden sonra, elinde ruhsatlı veya ruh
satsız silahı olanların, bu silahları teslim etmesi istenildi ve pek çok vatandaşımız, elindeki si
lahları teslim etti. Bazen de daha değişik bir yöntemle, belli yerlere silahlarını attırmak suretiy
le, vatandaşların elindeki silahlar teslim alındı, devletçe el konuldu. 

Şimdi, burada, "Silah ruhsatı almasında mani hali bulunmayan her Türk Vatandaşı, bu
lundurmak maksadıyla silah satın alabilir" deniyor. Peki, silahlarını teslim eden bü vatandaş
ların, teslim etmiş olduğu silahlar ne olacak? Bunların pek çoğu, bulundurmak maksadıyla 
silah ruhsatı almaya mani hali bulunmayan insanlardı. Bulunanlar bir tarafa; onları emniyet 
biliyor zaten; dosyaları var, suç unsurları varsa onlar belirtilmiş... 

Ben bunu bir değişiklik önergesiyle gündeme getirmek istiyordum; ancak, üç yıldır bura
da gördüğüm uygulamadan besbelli ki, muhalefetten gelen değişiklik önergesi, doğru dahi ol
sa, reddediliyor. Onun için burada, bu konunun düzeltilmesini, elinden silahları zorla alınmış 
olan vatandaşların bu haklarının iade edilmesini Hükümetten, vatandaş adına, Türk Milleti 
adına rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
4 üncü madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Sayın Başkan, bir 

düzeltme yapılması gerekiyor. 
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BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Sayın Başkan, mad

dede bir ibare "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarlığı" olarak geç
miş, sadece "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" olacak. 

BAŞKAN — İkinci fıkradaki "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Müsteşarlığı" ibaresini mi değiştiriyorsunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Evet. 
Efendim, bir de, birinci fıkrada, "Satış poligonu" deniyor, bu "atış poligonu" olacak; 

yani, "Bu belge, atış poligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir" şeklinde olacak. 
BAŞKAN — Diğeri de "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" olacak, yani "Geliştirme ve Des

tekleme İdaresi" ibaresi çıkarılıyor... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Evet. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Efendim, müsaade ederse

niz, demin konuşan arkadaşımızın konusuyla ilgili bir hususa değinmek isterim. 

2848 sayılı Kanun 18.10.1983 tarihinde çıkarılmıştır ve bu kanunun 1 inci maddesi aynen 
şöyledir : "Bu kanunun 1 inci 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 mad
desi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı emrine verilir.' 

Arkadaşımın bahsettiği o silahlar, 12 Eylülde toplanmıştır, bilahara çıkarılan bu kanunla 
da devlet malı sayılarak Millî Savunma Bakanlığı emrine verilmiştir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Vatandaşın malını nasıl devlet malı sayarsanız Sayın 
Bakan? Bir kanunla vatandaşın malına nasıl el koyarsınız!.. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, bir kanun çıkarılmış, Sayın Bakan kanundan bahsediyor; 
verilip verilemeyeceği konusu ayrıca tartışılabilir. 

4 üncü maddeyi biraz önce yapılan değişikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Mülkiyet hakkını gasptır bu, onun için kabul etmiyorum. 
BAŞKAN — Beyanınız zabıtlara geçmiştir Sayın Oral. 
5 inci maddev* okutuyorum : 
MADDE 5. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 11. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Atıcılık ve Avcı

lık Federasyonu ile diğer kamu kuruluşlarının sahip oldukları atış poligonları dışında, özel şa
hısların trap, skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açması İçişleri Bakanlığının 
iznine tabidir. Bu gibi yerlerde kullanılacak silah ve fişeklere ait hususlar yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul 

edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve altınca fıkra
ları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 12 nci maddesinin dör
düncü fıkrasındaki "Ateşli silahın tüfek veya" kelimelerinden sonra yer alan (mermi yatağı da
hil mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya) kelimeleri madde metninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 nci madde kabul 

edilmiştir. 
Geçici madde Ti okutuyorum : 

"GEÇlCİ MADDE 1. — İstiklal Savaşı gazilerinin halen hayatta olanlarının yanlarında 
kalan veya savaşlarda şehit düşenlerden veya sonradan vefat edenlerden varislerine intikal et
miş bulunan 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edilmiş her türlü ateşli silah, bıçak, kama ve kılıç
lar için bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde beyan edilmek suretiyle, herhangi 
bir belge aranmaksızın ruhsat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği Kriminal Polis Labora-
tuvarlarınca tespit edilen silahlar müsadere edilir. Ancak, sahipleri hakkında herhangi bir ka
nunî işlem yapılmaz. 

Birinci fıkrada bahsedilenlerden bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 6136 
sayılı Kanuna muhalefet suçundan takibata başlanmış olanlar hakkında takibatlar durduru
lur. Mahkûmiyet kararları ile müsadere kararları infaz edilmez ve infaz edilmiş olanlar dahil 
kanunî sonuçları ortadan kalkar. Müsadere edilmiş olup da halen muhafaza edilen takibata 
esas olan silahları kendilerine iade edilir. Mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakaları adlî si
cilden çıkarılır." 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Soru soracağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Efendim, İstiklal Savaşına katılmış ve orada kullanılmış 

olduğu sabit, ruhsat da verilmiş; sonra, o silahları 12 Eylülde ordu toplamış. Bu silahları geri 
verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Benim silahım öyle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Efendim, o soru, bu mad
deyle ilgili değil. Biz, İstiklal Savaşı gazilerine, ellerinde herhangi bir belgeleri olmadığı için, 
tescilde güçlük çekenlere bir nevi af getirmiş oluyoruz. 1923 yılından önce yapılmış olanları 
belgesiz tescil edeceğiz. 

A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ben, İstiklal Savaşı gazilerinden birinin oğluyum. Ben ne 
yapayım? O silahın veraset yoluyla bana gelmesi lazım. Nasıl alırsınız elimden!.. 

BAŞKAN — Sorunuz cevaplandırılmıştır. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci 

madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
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Madde 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul 

edilmiştir. 
İÇtŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Sayın Başkan, tü

münü oylamadan önce bir yazım hatasının düzeltilmesini rica ediyorum : 
5 inci madde ile eklenen ek madde ll'de bir ibare "trap, skeet atış alanı.." olarak yazıl

mış, oysa "... trap - skeet, atış alanı..." şeklinde olması gerekiyor. 
BAŞKAN — Bu maddî hatanın düzeltilmesi suretiyle tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. Diliyoruz ki, ruhsatlı silahlar hiç kullanılmasın. ("İnşallah" 

sesleri, alkışlar) 
Vaktin geç olması nedeniyle, grupların da isteğine uyarak, Meclis araştırması ve genel gö

rüşme önergeleri ile, sözlü soruları sırasıyla görüşmek için, 27 Kasım 1990 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.37 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Side'de birinci derece sü bölgesi ve antik tiyatro 
koruma alanı içinde yer alan bazı taşınmazlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı Namık 
Kemal Zeybek'in yazdı cevabı (7/1618) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından yanıtlanmasının sağlanması
nı saygılarımla dilerim. 23.10.1990 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1. Side'de birinci derece Sit Bölgesi ve Antik Tiyatro Koruma Alanı içindeki 287, 288, 
292 ve 293 parsel numaralı taşınmazların mülkiyeti kime aittir ve yüzölçümleri nedir? 

2. Bu taşınmazlar içinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Başbakanlık eski Müs
teşarı Ahmet Selçuk'a ait olan var mıdır? 

3. Bu taşınmazlar ve özellikle Ahmet Selçuk'a ait olduğu iddia edilen 292 parsel numa
ralı taşınmaz, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve Danıştay Altıncı Dairesinin kararları
na rağmen nasıl Sit ve Antik Tiyatro Koruma Alanı dışına çıkarılmıştır. 

4. Söz konusu taşınmazlara imar izni verildi mi? 
5. Böyle bir izin verilirken çevresel etki değerlendirmesi yapıldı mı? 
6. Bu işlem yumuşak turizm ilkenizle bağdaşıyor mu? 
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7. Ortaya çıkan sakıncalı durum ve Ahmet Selçuk'a özel işlem yapıldığı iddiaları karşı
sında herhangi bir işlem yaptınız mı? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 21.11.1990 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : Y. K. ve td. D. Şb. 200.13.03.11-4419 
Konu : Antalya İli, Manavgat İlçesi Side, 287, 288, 292 ve 293 parseller. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 30.10.1990 tarihli ve 7/1618-5979/26991 sayılı Başbakanlığa hitaplı yazınız. 
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side Antik Kenti 287, 288, 292 ve 293 parsellere ilişkin Te

kirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesin
de yer alan hususlar incelenmiştir. 

Söz konusu soru önergesinde bahsi geçen konuların değerlendirilmesi sonucunda, öner
geye cevap olan bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 

Antalya, Side Antik Kenti 287, 288, 292 ve 293 Parsellere ilişkin Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği \azılı Soru önergesine Cevap Teşkil Edecek 

Bilgiler 
1. Side 287 ve 288 parseller hazine mülkiyetinde olup, 287 parsel 900 m1,288 parsel 2070 

m"dir. 
292 parsel Ahmet Selçuk'a ait olu 425 m2'dir. 
293 parsel Mehmet Kılçak'a ait olup 540 m"dir. 
2. 292 parsel Ahmet Selçuk'a aittir. 
3. 16.4.1986 gün ve 1983/438 esas no, 1986/385 sayılı Danıştay Kararı; 1/1000 ölçekli, 

4.2.1983 onay günlü Antik Side Koruma İmar Uygulama Planının dayanağı olan Gayrimenkul 
eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.5.1982 gün, A-3561 sayılı kararının iptali için 
açılan davanın reddini içermektedir. 

Danıştay kararında değinilen 14.5.1982 gün ve A-3561 sayılı Kurul Kararına göre hazırla
nan 1/1000 ölçekli Side Koruma imar Uygulama Planı 2634 sayılı "Turizmi Teşvik Yasası" 
uyarınca hazırlanıp, 27.1.1983 gün ve 17941 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Turizm Ala
nında ve Turizm Merkezinde imar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin 
Yönetmelik" uyarınca; Side Koruma ve Uygulama İmar Planı Revizyonu onama işlemi Antal
ya Valiliği ti İdare Kurulunun 3.2.1983 gün ve 5/210 sayılı kararları ile uygun görülerek Bakan
lığımızca 4.2.1983 tarihinde onanmıştır. 

2981 sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler 
ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" 8.3.1984 gün 
ve 18335 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Söz konusu Kanun'un 6 ncı maddesi "Şimdiye kadar karar verilmiş eski eserler ile bunla
rın koruma alanları ve sit bölgelerine ilişkin kararlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu uyarınca bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere en 
geç iki yıl içinde yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir ve ilan edilir" hükmünü 
getirmiştir. 

Bu hüküm uyarınca Antik side'deki korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve bun
ların korunma alanları ile sit alanlarını kapsayan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun bugüne kadar vermiş olduğu kararların yeniden incelenmesi sonucunda, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca Antik Side'deki Uygulamalar ve Antik Side Ko
ruma ve Uygulama Planına ilişkin 18.7.1985 gün ve 1313 sayılı karar alınmıştır. 

292 parsel ile 293, 288 ve 287 nolu parselleri de kapsayan Turizm Planlama ve Yatırımlar 
Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu önerisi, Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 20.6.1987 gün ve 3373 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 20.6.1987 gün ve 3373 sayılı Ka
ran, Manavgat Belediye Meclisi'nin 1.10.1987 gün ve 1987/5-1 sayılı kararıyla onanmıştır. 

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca da Kültür ve Turizm Bakan
lığı'nca onanmıştır. 

2863, 3386 ve 2634 sayılı Kanunlar ile getirilen hükümler doğrultusunda söz konusu par
seller, ilgili Kurullar ve Kuruluşlarca sakıncalı görülmediğinden tiyatronun koruma alanından 
çıkarılmıştır. 

4. Söz konusu plan revizyonu sonucunda, 292 parselin de yer aldığı 293, 288 ve 287 par
sellerin bulunduğu alan "Üzerinde çevreye uyumları sağlanacak yapı bulunan veya çevreye uyum
lu yeni yapı yapılabilecek parseller" olarak belirlenmiştir. 

292 parseldeki yapılaşma talebi Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 
değerlendirilerek, 26.9.1989 gün ve 469 sayılı karar alınmıştır. 

Kararda, projenin 6.50 m. olarak düzeltildiği şekilde uygun olduğu ve uygulamanın Müze 
denetiminde yapılabileceği belirtilmiştir. 

5. Side Koruma ve Uygulama tmar Planının anılan parsellere ilişkin revizyonunda çevre 
parsellerdeki yapılanma ve imar hakları göz önünde tutulmuş, yapı yoğunlukları ve yükseklik
lerinin çevreyi bozucu nitelikte olmamasına dikkat edilmiştir. 

6. Yumuşak turizm bilindiği gibi çevreye, doğal ve kültürel uyumlu bir yaklaşımdır. 
Bu kapsamda bu yörelerde turistik tesisler dışında pansiyon ve konut alanları da düzenle

nebilir. önemli olan bu yörenin mimari ve yapı dokusuna uyum sağlamaktır. 
7. Söz konusu parsellere ilişkin plan revizyonu ile ilgili işlemlerde 2863 ve 3386 sayılı Ka

nunlara aykırı herhangi bir uygulama olmadığı için işlem yapılmamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

37 NCI BİRLEŞİM 

22 . 11 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Sayıştay da Boş Bulunan Üyeliklere 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunun 

Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1450) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 
22.11.1990) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

2. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat AtalayTın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

4; — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 
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5. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı. Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

7. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

8. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2,1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

9. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

10. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

11. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayıü Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

12. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 13. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapdması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 14. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 
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15. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

16. — tzmiı Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna îki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

17. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
Ierinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi Î 
29.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
Ierinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
39.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
Ierinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üye> 
Ierinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi \ 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — tstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal* 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29J.1990) 

25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi s 
29.5.1990) 

X 29. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27t9.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 31. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

32. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

33. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

34. — 2954 Sayılı Kanunun .13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 
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35. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

36. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

40. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkımda Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

41. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 42. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun. Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 43. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

44. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 45. — ^- Türkiye ̂ Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve -Resimlerden Muaf Tutulmasına 
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Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
M. Necat Eldem'in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulma
sına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklif i ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/725, 2/270) (S. Sayısı : 481) 
Dağıtma tarihi : 6.11.1990) 

46. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ı 8.11.1990) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
841.1990) 

X 52. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir 
(37 nci Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 492) 

Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 1.11.1990 Tarih 
ve 3677 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gere
ğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı 

Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/1450) 

T.C. 19.11.1990 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 325301/2177 

Konu : Üye Seçimi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

832 sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair 1.11.1990 tarih ve 3677 sayılı Kanun 3.11.1990 tarih ve 
20684 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Anılan kanunun geçici 1 inci maddesinde «Sayıştay Genel Kurulunda halen de
vam etmekte olan üye adaylığı seçimleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde sonuçlandırılmadığı taktirde T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonunca 
aday adaylıkları daha önce Sayıştay Genel Kurulunca kabul edilmiş olanlar arasından 
bu kanunda öngörülen oranlar dahilinde seçim yapılır.» denilmektedir. 

Sayıştay Genel Kurulunda devam etmekte olan üye adaylığı seçimleri maddede 
öngörülen süre içinde de sonuçlandırılamamıştır. 

Bu nedenle aday adaylıkları Sayıştay Genel Kurulunca daha önce kabul edilmiş 
olan Sayıştay kontenjanından 114, Maliye ve Gümrük Bakanlığı kontenjanından da 14 
kişiye ait isim listeleri ekte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 

Fahri Yılmaz 
Sayıştay Başkanvökili 
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r.c. 
Sayıştay Başkanlığı 
Konu : Üye Seçimi 
Sayı .-.325344/2185 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19.11.1990 tarih ve 325301 /2177 sayılı yazımıza ektir. 

Genel Kurulumuzda, Sayıştay üyeliği için yapılan seçimin başlangıç tarihi olan 
27.2.1989 da boş üyelik kadrosu 9 (dokuz)'dur. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre boşalan üye
liklerin üçte ikisi için Sayıştay Mesleik Mensupları ile Savcı, üçte biri için de Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı kontenjanına dahil adaylar arasından seçim yapılması gerekir. 

Buna göre, boş bulunan 9 Üyelik için 6 adet Sayıştay kontenjanından, üç adet de 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı kontenjanından üye seçilecektir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Fahri Yılmaz 
Sayıştay Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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(1) SAYTL1 CETVEL 

Sayıştay Kontenjanı tçin Başvuranlardan Genel Kurulunca Aday Adaylıkları 

Kabul Edilenlerin Listesi 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Soyadı, Adı 

Akıncı Nazım 
Akkaya Muzaffer 
Alpınar Mehmet 
Altan Nevzat 
Altıner Ahmet 
Atalay Necdet 
Ateş Necip 
Aydınlar İsmail 
Ayhan Mehmet 
Aykol Orhan 
Aytaç Nuray 
Aytav Celal 
Badur Aydın 
Baş Hasan 
Bulat Yusuf Ziya 
Bulur Hasan 
Büyükateş Emin 
Büyükbozkırlı Mustafa 
Büyükkara Yavuz 
Ceyhan Numan Şevki 
Çıılhacı ismail 
Damar Emrullah 
Damar Mehmet 
Değirmenci Ziya 
Denktaş Osman 
Dilmaç Nurettin 
Dora Mehmet 
Duran Ömer Ali 
Duru Kâmil 
Emir Seyfettin 
Erdem Nevzat 
Erdem Enis Hadi 
Erdoğan M. Harun 
Ersoy Günaydın 
Esin Şahin 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Unvan 

Denetçi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İdare Mahkemesi Üyesi 
Uzman Denetçi 
Daire Raportörü 
Uzman 

» 
Kurul ] 
Uzman 

» 
» 
» 
» 
» 

Denetçi 
» 

Başraportörü 
Denetçi 

» 
» 
» 
» 
» 

Başdenetçi 
Uzman 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Denetçi 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
•» 
» 

Denetçi 
» 
» 

Daire Raportörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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Sıra 
No. Soyadı, Adı Unvanı 

36 Evrensel Ayhan 
37 ÎFettahlıoğlu Selahattin 
38 Gelgel Abdülnaim 
39 Gök Raif 
40 Gökçen özcan 
41 Gönen Dinçer 
42 Gören İhsan 
43 Görür Okay 
44 Gülen Fikret 
45 Gürer Cevad 
46 Gürhan Hüseyin 
47 Işıksalan Erol 
48 Ibrahimoğlu Hayri 
49 inan Atilla 
50 Kahraman Sait 
51 Karaca Sadettin 
52 Karaman Uğur 
53 Karamazakcadik Ali 
54 Kayhan Cevdet 
55 Kesim Erdoğan 
56 Keskinkılıç Mustafa 
57 Kılıçkıran Kadir 
58 Kırsaçlıoğlu Naci 
59 Koç Ahmet 
60 Koyuncuoğlu Kemal 
61 Kuşhan Ay tek 
62 Külah Celil 
63 Lokmanoğlu özcan 
64 M. Yazıcıoğlu O. Zeki 
65 Mengü Metin 
66 Oğuzkaya Bekir 
67 Oluklu Yılmaz 
68 Oymak Celal 
69 ölçen irfan 
70 özbaş Caner 
71 Özbek Şaban 
72 özdemir Fahrettin 
73 Özdemir Musa 
74 özen Bengi 
75 Özer Serpil 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Denetçi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Daire Raportörü 
Başdenetçi 
Uzman 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 

Denetçi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Denetçi 
» 
» 
» 
» 

Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 

Başdenetçi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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Sıra 
No. Soyadı, Adı Unvanı 

76 özpak Gökçen 
77 Özsan Abdullah 
78 özsınmaz Ergin 
79 öztürk Süleyman 
80 Pınar İbrahim 
81 Salihoğlu Ruhi 
82 Saray Ümran 
83 Serim İlhan 
84 Serim Bülent 
85 Sezer Adile 
86 Sümer Mehmet 
87 Sürücü Eşref 
88 Şahin Kamer 
89 Şakı Turhan 
90 Tan Güler 
91 Tandoğan İlhan 
92 Taşkaya Nihat 
93 Topallar Süleyman 
94 Toprak Metin 
95 Turan Orhan 
96 Turgut Hikmet 
97 Turguter Necip 
98 Türkoğlu Yekta 
99 Uçkun Oktay 

100 Uğurlu Erol 
101 Uludüz A. İhsan 
102 Ustaoğlu Sezai 
103 ülgüt Altan 
104 Unsal Ahmet 
105 Varol Cafer 
106 Vatan Necla 
107 Yanar Tuncer 
108 Yapıcı A. Hamdi 
109 Yazıcıoğlu Mehmet 
110 Yıldız Süleyman 
111 Yılmaz İsmet 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Denetçi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Daire Raportörü 
Uzman Denetçi 

» 

Uzman Denetçi 

Kurul Başraportörü 
Uzman Denetçi 

» •» (Anayasa Mah. Rap.) 
Uzman Denetçi 

» » 
Kurul Başraportörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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Sıra 
No. Soyadı, Adı Unvanı 

112 Yiğit Sadık Uzman Denetçi 
113 Yorgucu Ertan » » 
114 Yörüker Sacit » » 

Bu liste Genel Kurulun 2.2.1989 tarih ve 4639 sayılı kararından çıkarılmıştır. 

Mehmet ÖN AL 
Uzman Denetçi 

Genel Kurul Başraportörü Y. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 



(2) SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı Kontenjanı tçin Başvuranlardan Genel Kurulca Aday Adaylıkları 
Kabul Edilenlerin Listesi 

Sıra 
No. Soyadı, Adı Unvanı 

1 Alagöz Dr. Ahmet 

2 Anık M. Kâzım 

3 Asyalı Yaşar 

4 Atuk Erol 

5 Doğan Ömer Faruk 
6 Gözde Ş. Tamer 

7 Özdağ Erdoğan 

8 özsaraç Sabahattin 

9 Öztürk Tunca 

10 Şekeroğlu Kamuran 
11 Şimşek Ahmet 
12 Teksin Muzaffer A. 
13 Uğurlu Özer 

14 Yükseltürk 1 Mesut 

Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez em

rinde 
Devlet Personel Dairesi Heyet Üyesi -
Emekli 
Millî Emlak Başkontrolörü 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge 
Müdür Yardımcısı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büt
çe Dairesi Başkanı 
Sayıştay Savcı Yardımcısı 
Sayıştay Savcı Başyardımcısı 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü Başkont
rolörü 
Çevre Genel Müdürlüğü Bütçe Dairesi 
Başkanı 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü Genel Mü

dür Yardımcısı 

Bu liste Genel Kurulun 2.2.1989 tarih ve 4639 sayılı kararından çıkarılmıştır. 

Mehmet ÖN AL 
Uzman Denetçi 

% Genel Kurul Başraportörü Y. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 21 . 11 . 1990 

Esas No. : 311450 
Karar No. : 140 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sayıştay Başkanlığının 19.11.1990 tarih ve 325301/2177 sayılı, 325344/2185 sayılı 
yazıları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı tarihte Ko
misyonumuza havale edilen «Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 1.11.1990 Tarih ve 
3677 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi» Komisyonumuzun 21.11.1990 tarih ve 28 inci birleşiminde 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 3677 Sayılı 
Kanun, 3.11.1990 Tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesi; Sayıştay Genel Kurulunda halen devam 
etmekte olan üye adaylığı seçimlerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren onbeş gün içinde sonuçlandırılamadığı takdirde, daha önce Sayıştay Genel Kuru
lunca aday adaylıkları kabul edilmiş olanlar arasından bu Kanunda öngörülen oran
lar dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca doğrudan 
seçimin yapılmasını öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuza havale edilen Sa
yıştay Başkanlığına ait tezkerenin incelenmesinden anlaşıldığı üzere, 

Sayıştay Genel Kurulunda devam eden üye adaylığı seçimleri, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden onbeş gün içinde sonuçlandırılamamıştır. 

Bu itibarla aday adaylıkları Sayıştay Genel Kurulunca kabul edilmiş olan Sayış
tay meslek mensupları kontenjanından 114, Maliye ve Gümrük Bakanlığı kontenja
nından da 14 aday adayının bir listesi açık kadro adedini belirten bir yazı ile birlikte 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça Komisyonumu
za havale edilmiş bulunmaktadır. 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 3677 sayılı kanunla 
değişik 6 ncı maddesi hükmü gereği; 27.2.1989 tarihi itibariyle boş bulunan 9 üyelik 
kadrosu için, üçte ikisi Sayıştay meslek mensupları, üçte biri Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı kontenjanına dahil adaylar arasından, diğer bir ifade ile 6 adedi Sayıştay kon
tenjanından, 3 adedi Maliye ve Gümrük Bakanlığı kontenjanından olmak üzere top
lam 9 üyenin seçiminin Komisyonumuzca yapılması kanun gereğidir. 

Bu gereği yerine getirmek üzere 21.11.1990 gün ve 28 inci birleşimde 34 üyenin 
iştiraki ile toplanan Komisyonumuzda seçimlere 27 üye katılmış ve 3677 sayılı kanu
nun geçici 1 inci maddesi hükmü gereği; 128 aday arasından yukarıda sözü edilen 
oranlar dahilinde seçim yapılmıştır. Seçim sonucunda yeterli oyu alarak Komisyo
numuzca Sayıştay Üyeliğine seçilen 9 aday ve aldıkları oyları gösteren liste seçim 
tutanağı ile birlikte ilişiktedir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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SAYİŞTAY BAŞKANLIĞI KONTENJANI 

Adı, Soyadı 

Mehmet DAMAR 
Selahattin FETTAHLIOĞLÜ 
Erdoğan KESİM 
Ahmet KOÇ 
Ruhi SALİHOĞLU 
Ümran SARAY 

Aldığı Oy 

23 
24 
24 
23 
23 
24 

MALÎYE ve GÜMRÜK BAKANLIĞI KONTENJANI 

Adı, Soyadı Aldığı Oy 

Ömer Faruk DOĞAN 
Ş. Tamer GÖZDE 
t. Mesut YÜKSELTÜRK 

23 
27 
27 

Türkiye Büyük MMet Meclisi <& Sayısı : 492) 
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Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Mıalajtiyıa 

Sözdü 
Reşit Ülker 

IstonibuH 

Mehmet Ali Bilici 
Adkna; 

Nihat Türker 
"Afyom 

Hilmi Ziya Postacı 
(Aıyıdıın 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Sait Ekinci 

IBuitfduır 
Ünal Akkaya 

Çoırum 

İsmail Şengün 
IDfanizli 

Togay Gemalmaz 
Erzuırıum 

Et em Cankurtaran 
Içeffl 

{Mulh'alelfielt ş&Mm dkIMır) 

Erol Güngör 
(tızmolir 

(Mulhaılelflelt tştetnrDilmı efkflSdSr) 

Seyit Halil özsoy 
(Kayseri: 

Şevki Gögüsger 
IKınşehin 

Ali Talip Özdemir 
IKJonyıaı 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Şakir Şeker 
IS&vas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Mutoatafieıt ışjarfata eklMır) 

Baş^anvekiîj 
Hazım Kutay 

Ankara 

ıKâtip 
Mehmet Seven 

ffllecik 

Mehmet Deliceoğlu 
Adııyatmanı 

Ömer Okan Çağlar 
Aytd'din 

A. Şamil Kazokoğlu 
B'öluı 

Ayhan Uysal 
Çanakfoalte 

Muzaffer Arıcı 
IDemiizfli 

Erdal Kalkan 
Eldlime 

(Mutalıdflelt şeırhiilnı ekidliır) 
A. Aykon Doğan 

İsparta 

Ali Topuz 
tsıbanlbuli 

ıCMuh'aildfielt ışerîılitm ddMır) 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kıaıhramnaınımıanaış 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
iKıooaıeti 

Sümer Oral 
iMıaınıisa 

Birsel Sönmez 
-Nlilğdle 

Zeki Çeliker 
İSİM 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

'(Mulhafljdfelt ışetrüılm dcldlir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Sayıştay'da boş bulunan üyelikler için Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan se
çimlerin aşağıda belirtilen nedenlerle yapılmaması gerekir 

1. Sayıştay yasasında yapılan son değişiklikler 3.11.1990 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. Bu yasaya göre Sayıştay Genel Kurulunun 15 gün içinde toplantıya çağrılması 
gerekmektedir. 

Sayıştay Genel Kurulunun toplantıya çağrılıp çağrılmadığı, toplanıp toplanmadığı, 
seçimi yapıp yapamadığı, bilinmemektedir. Bu konuya ilişkin Genel Kurul tutanağı 
(karar) yoktur. Sadece, Sayıştay Başkanvekilinin resen bildirimi vardır. Sayıştay Genel 
Kurul Tutanağının Komisyonumuza gönderilmesi istenmelidir. 

2. Seçime katılan Sayıştaydan 114 ve Maliyeden 20 adayın sadece bir kitap ha
linde kimlikleri ile bilgiler verilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Sayıştay Ge
nel Kurulunda eleme yapılmamış adaylar arasından seçim yapacağı için, adayların 
iicil dosyalarını' da incelemek zorundadır. Oysa sicil dosyaları Komisyon üyelerinin 
incelenmesine sunulmamıştır. 

3. Halen boş olan Sayıştay üyeliği kadrosu, Sayıştay Başkanvekilinin yazısına 
göre 9 olarak bildirilmiştir. Oysa, üyeliğe dönen daire başkanları nedeniyle Sayıştay 
üyeliğindeki boşluğun 8 adet olduğu yolunda bilgiler alınmıştır. Bu durum tahkik edil
meden 9 üye seçilecek olursa, bir Sayıştay üyesinin kadrosuz istihdamı gerekecek ve 
58 olan sayı 59'a çıkarılmış olacaktır. Bu nedenle de seçimin bu aşamada yapılmaması 
gerekil. 

4. Sayıştay Genel Kurulunun, daha önceki toplantılarından birinde, Maliye Ba-
kanlığj kontenjanından seçilmesi gereken üç yeni üye için adaylar belirlenmiştir. Bu 
kişiler için «kazanılmış hak» oluşmuştur. Bir elemenin yapılmadığını varsayarak. Plan 
ve Bütçe Komisyonunda tüm adaylar arasından seçim yapmak yasalara aykırıdır. 

Yukarıda dört madde halinde belirtilen nedenlerle, bu seçimlerin bu aşamada ya
pılması mümkün değildir. 

Ayrıca; 

1. Sayıştay yasasında yapılan son değişiklikler, açıkça Anayasaya aykırıdır. Plan 
Bütçe Komisyonu İçtüzüğün 39 uncu maddesi uyarınca öncelikle Anayasa'ya aykırılık 
iddiasını görüşüp karara bağlaması gerekirdi. Bu gerek de yerine getirilmemiştir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne aykırı davranılmıştır. 

2. Anayasaya aykırı olan bu yasa değişikliğinin amacı, Sayıştay Genel Kurulun
daki çoğunluğu Hükümetin kontrolüne sokmaktır. 

Böylece hem Sayıştayın hesapları denetleme işine müdahale edebilmek, hem de 
Sayıştay Genel Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliği için Hükümetin isteğine uy
gun adayları belirleyebilmek olanağı Hükümete sağlanmaktadır. Bu değerlendirmeyi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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doğrulayan bir biçimde, Komisyonun ANAP'lı üyeleri, resmî toplantı öncesi özel bir 
toplantı yaparak ve bu nedenle belirtilen toplantı saatini de aşarak, aday belirlemiş
lerdir. 

Bu nedenlerle, Sayıştay Genel Kurulunda boş bulunan üyeliklerle ilgili seçimin, 
Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı olarak yapılmak istendiği kanısına vardığımız için, 
seçimlere katılmayarak bu muhalefet şerhinin yazılmasını uygun bulduk. 

Ali Topuz Hilmi Ziya Postacı 
tsltamlbul Aydım 

Enis Tütüncü Etcm Cankurtaran 
Tekirdağ içel 

Erol Güngör Erdal Kalkan 
îzrriir Fidiımıe 

21.11.1990 

MUHALEFET ŞERHİ 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan Sayıştay üyeleri seçimine aşağıdaki neden
lerle muhalif kaldım ve oylamaya katılmadım. 

1. Sayıştay Kanununda yapılan son değişikliklerle, Anayasa teminatı altında bir 
bağımsız yargı organı olan Sayıştay, tamamen iktidar partisinin eğilimlerine göre belir
lenecek bir yapıya dönüştürülmüştür. 

2. Sayıştay'ın iktidar partisinin eğilimlerine göre belirlenmesi, Kuvvetler Ayrılığı 
ile bağımsız yargı ilkelerini ve T.B.M.M.'nin denetim fonksiyonlarını zedeleyecek ma
hiyette olup. Anayasamızın lafzına ve ruhuna aykırıdır. 

3. Yasadaki değişikliklerin, Anamuhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkeme
sine götüriileceği kamuoyuna açıklanmış olmasına rağmen, Yüksek Mahkemenin kararı 
beklemeden bu seçimlerin yapılmasını demokratik bir tercih olarak ka'bul etmek müm
kün değildir. 

4. Yasanın yürürlüğe girdiği 3.11.1990'dan iti'baren 15 gün içinde toplanması ge
reken Sayıştay Genel Kurulu toplantıya çağrılmamış ve ciddî bir görev ihmali doğmaş-
tur. 

5. Plan ve Bütçe Komisyonuna adayların sicilleri ile ilgili bilgiler verilmemiştir. 
Bu şaftlarda yapılan seçimlerin sorumluluğunu paylaşamayacağım için oylamalara 

katılmadım. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 492) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Plan ve Bütfce Komisyonunca yapılan Sayıştay Üye Seçimlerine (27) sayın Ko
misyon üyesi katılmış, ekli listede isimleri belirtilen adaylar hizalarında gösterilen oy-
iarı almışlardır, 

TASNİF KOMİSYONU 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli Milletvekili 
Üye 

Zeki Çeliker 
Siirt Milletvekili 

Üye 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman Milletvekili 
Üye 

Şakir Şeker 
Sivas Milletvekili 

Üye 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

GEÇERLİ OY : 27 
GEÇERSİZ OY : Yok 

TOPLAM : 27 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KONTENJANI 

Nuray Aytaç 
Mehmet Damar 
M. Harun Erdoğan 
Selahattin FettaMıoğlu 
Fikret Gülen 
Erdoğan Kesim 
Ahmet Koç 
Abdullah Özsan 
Ruhi Salihoğlu 
Ümran Saray 
Orhan Turan 
A. Hamdi Yapıcı 
Mehmet Yazıcıoğlu 

I 

LİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

M. Kâzım Anık 
Ömer Faruk Doğan 
Ş. Tamer Gözde 
1. Mesut Yükseltürk 

lirlriye Rıiyp" % M^et 'M^H ' i (S. 

• 3 
23 x 

: 3 
24 x 

3 
24 x 
23 x 
3 

23 x 
24 x 

1 
4 
4 

KONTENJA 

4 
23 x 
27 x 
27 x 

S«yıeı • 400) 



% 

/ 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 401) 

Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının 926 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/203) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
ilişkin kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla. 

Ülkü Güney Bahattin Çdoğlu 
Gümüşhane Artvin 

Yaşar Eryûmaz 
Ağrı 

GEREKÇE 

Silahlı kuvvetlerin subay personel gereksinmesi çeşitli kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu 
kaynaklardan biri de, 1076 sayılı Yasanın 29 uncu maddesine göre Yedek Subaylardan muvaz
zaf subaylığa geçirilmedir. 1951 yılından sonra bu kaynak işletilerek önce muamele ve hesap 
memuru, 6801 sayılı Yasa ile de çeşitli sınıflara geçirilen ve daha sonra hizmet içi eğitim ve 
tekamül kuralarıyla yetiştirilen ve 926 sayılı \asa ile de, Harp Okulu mezunları ile birlikte terfi 
olanağı sağlanarak albaylığa kadar yükselme hakkını kazanan bu personelin, 926 sayılı Yasaya 
14.8.1970 tarih ve 1323 sayılı Vasayla eklenen Ek-1 inci madde hükmü ile albaylığa yükselmele
ri önlenmiş idi. 

Bu personelin hizmet için eğitim ve kurslarda yetiştirildikleri, kurslarda ve hizmet sırasın
da Harp Okulu mezunu emsalleriyle birlikte işlem gördükleri ve özellikle kadro hizmetinde 
başarı ve başarısızlıklarının aynı ölçü ile saptandığı bilinmektedir. Yani değişik kaynaklardan 
gelen subaylar hizmet için eğitimde ve kadro hizmetinde değişik işlem görmemekte olduğu gi
bi, değerlendirilmeleri de farklı olmamaktadır, özellikle yeni sicil sisteminde, her yıl aldıkları 
sicillere göre terfi sıralamasına girerken de ayırıma tabiî tutulmamaktadırlar. 

Ayrıca 657 sayılı Kanun ve daha sonra bu yasaya eklenen hükümlerde Devlet memurları
nın 1 inci dereceye kadar yükselmelerine olanak sağlanmış iken, bu koşullar altında albaylığa 
yükselme hakkına sahip olmaları gereken bu personelin, yarbay rütbesinde terfilerinin dondu
rulması eşitsizlik ve huzursuzluk yaratmış ve açılan davalar sonucu, konuyu inceleyen yargı 
organları bu personelin albaylığa yükselmesini önleyen kanunu ve işlemi iptal etmiştir. 

Ancak, konunun bu personelin yarbaylıkta rütbelerini donduran yasa hükmünün iptali 
için, Anayasa Mahkemesine götürülmesi nedeniyle, Anayasa kararından önce ordudan ayrı
lanlar ve ayrılmayanlar arasında uygulama farkı yaratmış, Anayasa Mahkemesi kararından önce 
ordudan ayrılanlar terfi ettirilmeyerek, eşitsizlik yaratılmıştır. 
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Bu yasa önerisi ile bu eşitsizliğin giderilmesi ve aynı statüden aynı hizmeti yapan personel 
arasındaki farklı uygulamalar sonucu doğan ve Hukuk Devleti", "Hukukun Üstünlüğü" ilke
lerine aykırı olan uygulamaların önlenmesi, eşitsizliğin giderilmesi sağlanmak istenilmiştir. 

Kanunların uygulama aşamalarını açıklayıcı bir inceleme ile ve ayrıntılarıyla, Askerî Yüksek 
tdare Mahkemesinin konuyu Anayasa Mahkemesine götüren kararından alarak, şöyle incele
yebiliriz. 

"Askerî Memurluktan 6801 sayılı Kanuna istinadan subaylığa naklonunanlar : 

1. Askerî liselerden mezun olduktan sonra olgunluk sınavlarında başarılı olamayanlar
la, Silahlı Kuvvetler hesabına muhtelif fakülte ve yüksekokullarda öğrenimlerini bitiremeyen
lerden askerî memur olanlardan. 

2. 1076 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine istinaden orduya alınıp askerî memur nasbe-
dilenlerden oluşmaktadır. 

Her iki kaynaktan olanların, lise ve dengi okulu mezunu olup Silahlı Kuvvetlerde göreve 
başladıktan sonra muhtelif rütbe ve tarihlerde 17 ile 23 ay arasında değişen meslek içi eğitim
den geçirildikleri, 6801 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre yarbay rütbesine kadar yükselme 
olanağına sahip iken, 926 sayılı Kanunun 1967 senesinde bu tahdidi kaldırıp, 1323 sayılı Kanu
na 13.8.1971 tarihinden itibaren yeniden tahdidin konulmasına kadar, terfi şartlarını ihraz eden
lerin albaylığa yükseltildikleri tereddütsüzdür. 

Bunlardan 926 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-1 inci madde hükmünün yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar, Kara Kuvvetlerinde 201, Deniz Kuvvetlerinde 59, Hava Kuvvetle
rinde 48, Jandarma Genel Komutanlığında 38 yarbayın bekleme süresini tamamlayarak top
lam 346 yarbayın albay rütbesine yükseltildikleri ara kararı cevaplarından anlaşılmaktadır. 

926 sayılı Kanunun EK-1 inci maddesine istinaden 31.8.1971 tarihinden sonra Kara ve De
niz Kuvvetleriyle, Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarındaki lise mezunu menşeli yarbay
lardan albaylığa hiçbir personel terfi ettirilmediği halde; Hava Kuvvetleri kadrosunda bulunan 
aynı menşeli bir kısım subayın, normal tahsil süresi iki yıl olan Hava Harp Okulunda 6801 
sayılı Kanunun uygulaması sırasında bu Kanun hükümlerini yerine getirmek için 6-7 ay süreli 
ikmali tahsile tabi tutulup, Harp Okulu diploması verilenlerin (ki, bunlar Hava Harp okulun
da da kurs görmüşlerdir./ öneri sahiplerinin notu) bilahara sınıfları ile ilgili değişik süreli te
mel ve tekamül kursuna tabi tutulduklarından bahisle, yarbaylıkta 3 yılını doldurmaları ve di
ğer terfi şartlarını da haiz olmaları halinde albay rütbesine yükseltildikleri ve yine sırası gelen
lerin yükseltilmeye devam olunduğu ve böylelikle aynı kuvvetle aynı kaynaktan aynı tarihte 
alınıp piyade, istihkâm, muhabere, ulaştırma, levazım sınıflarından olmaları ve sınıflarının mev
cut temel kurslarına gönderildiklerinden Hava Harp Okuluna gönderilmemeleri sebebiyle sı
nıf okullarındaki öğrenimleri kurs kabul edilen 40 subayın albay rütbesine yükseltilmediği ve 
aynı kuvvet içerisinde ikili uygulama yapıldığı da ara kararına verilen Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı yazılarından anlaşılmıştır. 

Ek-1 inci madde sebebiyle halen albay rütbesine yükseltilmesi mümkün olmayanlardan; 
Kara Kuvvetlerinde 687, Deniz Kuvvetlerinde 2, Hava Kuvvetlerinde 40, Jandarma Genel Ko
mutanlığında 2 olmak üzere toplam 731 subay mevcut olup, albaylığa yükseltilmeyenlerden Kara 
Kuvvetlerinden 576 (576 emekli yarbaydan terfi şartlarını haiz olanlar 200 kişinin altında bu
lunmaktadır./ öneri sahiplerinin notu). Jandarma Genel Komutanlığından 5 subayın emekli
ye ayrıldığı bildirilmiş, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından bu yolda bilgi verilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Dava ile ilgili kanun hükümleri 
16.7.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6801 sayılı Kanunun 5 inci maddesi "Askerî memur

lardan bu Kanunla subaylığa geçirilenler (Yüksel tahsilliler hariç) yarbaylığa (dahil) yükselebi
lirler." hükmünü amir idi. Bu Kanun 10 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe giren 926 sayılı Ka
nunun 208/n maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve 6801 sayılı Kanun hükümlerine tabi su
baylar terfi bakımından 926 sayılı Kanunun terfi ile ilgili hükümlerine tabi kılınmıştır. Ancak, 
1323 sayılı Kanunla getirilen Ek-1 inci madde ve ek Geçici 4 üncü maddeyle menşe ve süre iti
bariyle albaylığa terfileri yeniden kısıtlanmıştır. 

Ek-1 inci maddenin gerekçesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki tasarıyla paralelliği sağlamak maksadıyla bu hükmün getirildi
ği, Harp Okulu, fakülte veya yüksekokul mezunu olmayan subayların muayyen bir rütbeye 
kadar gelebilmeleri personel reformunun icabı olduğu ve gösterge tablosunun 1 inci derecesine 
yükselebilmek için yüksek tahsilin şart olduğu bildirilmektedir. Bu maddenin yürürlüğe gir
mesinden sonra, 657 sayılı Kanunda birçok değişiklik yapılıp 12 sayılı Kanun hükmündeki ka
rarnamenin kabulü hakkındaki 1897 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ortak hükümler başlı
ğını taşıyan (B) fıkrası 1 inci bendindeki "Lise ve dengi meslekî ve teknik öğretim görenlerden 
öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek Devlet Personel Dairesi tarafından 
hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında ba
şarı gösterenler 1 inci derecenin, son kademesine kadar yükselebilirler. "Hükmüne istinaden, 
lise ve dengi öğrenim görenlerin 1 inci derecenin son kademesi olan 1 000 maaş göstergesine 
kadar yükselme imkânı sağlanmıştır. 

Yine 1897 sayılı Kanunun Ek Geçici 2 nci maddesi (i) fıkrası "A" bendi uyarınca başlan
gıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle değer
lendirilmesi gerektiği, tespit olunacak sürelerin bir yılı için bir kademe ve her üç yıl için bir 
derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir hükmüne isti
naden, sivil personelin tahsil durumuna bakılmaksızın 1.3.1975 tarihine kadar geçen hizmet 
yıllarının değerlendirilerek intibakı yapılır, lise ve dengi okul mezunlarının birinci derece son 
kademesine yükselmesine imkân verilip, lise mezunu olmayanlara da bir defaya mahsus olmak 
üzere 1 inci derece son kademesine yükselmesine imkân verilip, lise mezunu olmayanlara da 
bir defaya mahsus olmak üzere 1 inci derece son kademesine yükselme imkânı tanındığı halde, 
657 sayılı Kanunla paralelliği sağlama maksadıyla getirildiği gerekçesinde belirtilen ve 1323 sa
yılı Kanunla 926 sayılı Kanuna eklenen Ek-1 inci madde, hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 

Subayların gösterge tablolarını tespit eden ve 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı 
Kanunun 137 nci maddesi ile buna Ek VI sayılı cetvelde yarbaylığın 1 inci derecede gösterilip 
azamî 1 150 gösterge rakamına çıkarıldığı düşünülebilirse de personel siyaseti ve 926 sayılı Ka
nunun 657 sayılı Kanunla paralelliğinden bahis edilemez. Aksine davacı yönünden 657 sayılı 
Kanunun gerisinde kalındığı söylenebilir. 

Mevzuat ve idarenin uygulama karşısında durumu 

6801 sayılı Kanuna tabi subaylardan 926 sayılı Kanunun 10 Ağustos 1967'de yürürlüğe girme
sinden 1323 sayılı Kanunla eklenen Ek-1 inci maddesinin uygulanmasına başlandığı 31 Ağustos 
1971 tarihine kadar yükselme şartlarını haiz olanların albaylığa yükseltilip bu tarihlerden sonra 
Kara ve Deniz Kuvvetleri kadrolanyla Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunanların Harp 
Okulu, fakülte veya yüksekokul mezunu olmayanların itibariyle Ek-1 inci madde hükmüne istina
den albaylığa yükseltilmeleri yapılmazken; Hava Kuvvetlerinde görevli bir grup subayın 6801 
sayılı Kanunun uygulanması sırasında sınıflarının temel intibak kurs yeri olmamasından, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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6801 sayılı Kanunun subay statüsüne geçirilmede öngördüğü "Sınıflarının temel intibak kur
sunu başarı ile bitirmeleri" hükmüne dayanılarak bu kursu Hava Harp Okulunda görenlerin 
Hava Harp Okulu ikmâli tahsili kabul edilmek suretiyle albay rütbesine yükselmelerine devam 
edelimesi ve aynı kuvvette aynı süreli öğrenim gören bir grup subay ile, Kara Kuvvetleriyle De
niz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığında en az bunlar kadar ve daha fazla öğrenim 
yapanların ayrı ayrı işlemlere tabi tutulmaları, eşit uygulama yapılmadığını ve keza 926 sayılı 
Kanunun 657 sayılı Kanunla paralelliğini sağlama amacıyla getirilen Ek-1 inci maddenin ka
bulünden sonra, 657 sayılı Kanunun bu maddenin paralelliğindeki hükümlerinde sivil perso
nel lehine lise ve dengi okul mezunlarının birinci derecenin son kademesi 1 000 maaş gösterge
sine kadar yükselme imkânı sağlanması hatta liseden az tahsilli olanların bir defaya mahsus 
olmak üzere 1 inci derecenin son kademesi Olan 1 000 maaş göstergesine intibaklarının yapıl
masına olanak verecek hükümler getirilmesine rağmen, 926 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi 
ve subayların maaş göstergeleriyle ilgili 137 madde ile buna bağlı Ek VI sayılı cetvelde davacı 
lehine bir değişiklik yapılmayıp, en son ulaşabileceği maaş göstergesinin 1 150'de bırakılması, 
suretiyle, aynı ve hatta daha az tahsilli devlet memurundan maaş yönünden daha geride kal
masına sebebiyet verildiği ve bu suretle de eşitlik ilkesine aykırı hüküm getirildiği kanısına va
rılmış olmakla bu yoldaki itiraz ciddî görülmüştür." 

Bu gerekçeden Askeri Yüksek tdare Mahkemesinin ilke olarak bu personelin albaylığa yük
selme hakkına sahip olduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi 12.5.1977 günlü 
aşağıdaki kararla, albaylığa yükselmeyi önleyen hükmü iptal etmiştir. 

"önceden kabul edilen bir önergeye dayanılarak, itiraz konusu maddenin, görüşme açıl
madan, yalnız okunarak oya sunulması suretiyle kabul edilmiş olması içtüzüğe ve Anayasaya 
aykırı bulunduğuna ve bu nedenle itiraz konusu Ek-1 inci maddede yer alan (.„ Albay..) hük
münün iptaline Halit Zebun, Abdullah Üner ve Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun karşı oylarıyla 
ve oyçokluğu ile." (2) 

Bu Kanunun iptalinden sonra uygulama Genelkurmay Başkanlığının 11 Temmuz 1977 gün 
ve Per: 4008/150-77/Per. Yont. 2, Ks. sayılı emri ile, kararın yayınlandığı 18 Haziran 1977'den 
önce ordudan ayrılanların bu hükümden yararlandırılmamaları suretiyle yapılmış ve Anayasa
ya aykırı bir yasa hükmünün iptalinden sonra da eşitsizlik sürdürülmüştür. 

Rütbelerinin yarbaylıkta dondurulmuş olmaları nedeniyle ya da başka nedenlerle Silahlı Kuv
vetlerden ayrılma durumunda kalan ve sayıları 170-200 arasında bulunan bu emekli subayların 
emekli albay rütbesine yükselerek emekli aylığı almakta iken, kendilerinin yarbay rütbesinden 
emekli aylığı almaları tam bir eşitsizlik yaratmıştır. Bu öneri, bu eşitsizliği giderecek ve zedele
nen Hukuk Devleti ilkesini onaracaktır. 

(1) Resmî Gazete - 18 Haziran 1977 tarih ve 15970 yaytn sayısı, sayfa 9, 10 ve 11 
(2) Aynı eser, sayfa 14 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 17.1.1990 

Esas No. : 2/203 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personeli Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Komisyonumu
zun 17.1.1990 tarihli 4 üncü Birleşiminde ilgili Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük bakanlık
ları temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu emekli statüsündeki personelin özlük 
haklarını düzenleyen bir yasa değildir. 

Teklifte bahsi geçen personel, halen yürürlükten kalkmış olan 1455 ve 6801 sayılı kanun
lar ile 1076 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca hizmete alınmış ve muvazzaf subaylığa 
geçirilmişlerdir. 

Bu itibarla, birçok kanunu ilgilendiren ve özellikle belli bir süre uygulamada kalacak tek
lifin, müstakil bir kanun olarak ele alınmasının daha doğru olacağına inanan Komisyonumuz 
Kanun Teklifinin başlığını "13.7.1956 tarihli ve 6801 sayılı Askerî Memurların Subaylığa Na
killeri Hakkında Kanuna Muvazzaf Subaylığa Geçirilen Bazı Emekli Yarbayların Terfilerinin 
ve Aylıklarının Düzeltilmesine Dair Kanun Teklifi" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi kapsamındaki personelin haklarının başlangıç tarihi, nasıp işlem
leri, emelki aylıklarının ne şekilde ödeneceği, vefat edenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlan
ması, yükselme nedeniyle emekli keseneklerinin ödenip ödenmeyeceği hususları açık bir şekil
de ve uygulayıcılara kolaylık sağlamak maksadıyla ve ayrıca teklife; 

"a) Emekli aylıklarının, emekliye ayrıldıkları tarihte bulunmaları gereken rütbe hizmet 
süresine göre belirlenmesi, 

b) Tekliften dolayı yeni rütbenin maaş ve ikramiye farkları ile diğer özlük haklarının ve
rilmemesi, 

c) Emekli aylıkları düzeltilenlerden emekli keseneği ve kurum karşılığı farkı alınmama
sı, kaydıyla müspet mütalaa edilmektedir." 

diyen Hükümet görüşü ile uyum sağlanması bakımından teklifin 1 inci maddesi Komis
yonumuzca yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 3 üncü maddesi kanun tekniğine uygun olarak Komisyonumuzca değiştirilerek 

kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yük

sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Başkanvekili 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
Erol Ağagü 

Ankara 

Üye 
Ismaü Dayı 

Balıkesir 

Üy* 
Mümtaz Ozkck 

Sakarya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Kâzvn Ulusoy 

Amasya 

Üye 
Rtfat Diker 

Ankara 

Üye 
Kâzım Oksay 

Bolu 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Üye 
Pertev Aşçtoğlu 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29.3.1990 

Esas No. : 2/203 
Karar No. : 115 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve iki arkadaşı tarafından hazırlanarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önhavalesi uyarınca "Millî Savunma Komisyo
nu "nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi", Komisyonu
muzun 21.3.1990 tarihli 35 inci Birleşiminde Sanayi ve Ticaret Bakanının başkanlığında, Millî 
Savunma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Silahlı Kuvvetlejin personel ihtiyacı değişik kaynaklardan sağlanmaktadır. 
Bu kaynaklardan birisi de, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 29 
uncu maddesine göre Silahlı Kuvvetlere nasbedilenlerdir. 1951 yılından sonra, bu madde hük
müne göre Silahlı Kuvvetlerin personel ihtiyacının bir kısmının bu kaynaktan karşılanması yo
luna gidilmiştir, bunu takiben çıkarılan 6801 sayılı Askerî Memurların Subaybga Nakilleri Hak
kında Kanun ile de, bu şekilde Silahlı Kuvvetlere alınan kişilerin çeşitli sınıflara geçirilmesi 
amacıyla hizmet içi eğitim ve tekamül kurslarında yetiştirilmesi imkânı getirilmiştir. Ayrıca, 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile anılan personelin albaylık rütbesine ka
dar yükselebilmelerine imkân tanınmıştır. Ancak, daha sonra 14.8.1970 tarihinde çıkarılan 
27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler İlave Edilmesine İlişkin 1323 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa eklenen Ek 1 inci madde hükmü ile bu kişilerin yarbaylıktan albaylığa yükse
lişleri önlenmişti. 

14.8.1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edil
diği 12.5.1977 tarihine kadar geçen sürede terfileri engellenmiş ve emekli olmuş olanların uğra
dıkları haksızlığı telafi etmeye yönelik olarak hazırlanan teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca 
da olumlu bulunmuş ve Millî Savunma Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu metninin 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 
ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili Kâtip 
Hazım Kutay Mehmet Seven 

Ankara Bilecik 
Mehmet Ali Bilici Mehmet Deliceoğlu 

Adana Adıyaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Nihat Türker 
Afyon 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Artçı 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

tmzada bulunamadı. 

Birgen Keleş 
tzmir 

tmzada bulunamadı. 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

tmzada bulunamadı. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

tmzada bulunamadı. 

Ali Topuz 
tstanbul 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Bu Rapor Sözcüsü. 

Erol Güngör 
tzmir 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Tevfık Ertüzün 
Zonguldak 

tmzada bulunamadı. 
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GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ÜLKÜ GÜNEY VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 
madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — 1076 sayılı Yasanın 29 uncu maddesi gereğince Silahlı Kuvvet
lerde göreve alman ve 6801 sayılı Yasaya göre Harp Okulu mezunları gibi değişik sınıf ve gö
revlerde hizmet içi eğitim ve kurslarda yetiştirilen ve 926 sayılı Yasa ile albaylığa yükselme hak
kını kazanan subaylardan, 1323 sayılı Yasanın getirdiği Ek-1 inci maddenin yürürlükte bulun
duğu 18.6.1977'den önce yarbay rütbesinde bekleme sürelerini doldurdukları halde bu hüküm 
(Ek Madde-1) gereğince terfi ettirilmeyenlerden (emekliye ayrılanlar) terfi koşullarına haiz ol
maları halinde yarbay rütbesinde bekleme sürelerini doldurdukları tarihten geçerli olarak al
bay rütbesine terfileri yapılır. 

Bunların nasıpları, emsalleri ile birlikte terfi hakkını kazandıkları tarihe götürülür. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millî Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

13.7.1956 Tarihli ve 6801 Sayılı Askerî Me
murların Subaylığa Nakilleri Hakkında Ka
nuna Göre Muvazzaf Subaylığa Geçirilen Bazı 
Emekli Yarbayların Terfilerinin ve Aylıkları

nın Düzeltilmesine Dair Kanun Teklifi 

. MADDE 1. — 13 Temmuz 1956 tarihli 
ve 6801 sayılı Kanuna göre Muvazzaf subay
lığa geçirilen ve 31.7.1970 tarihinde Silahlı 
Kuvvetlerde subay olarak görevli bulunanlar
dan; yarbay rütbesinde bekleme süresini ta
mamlamış ve terfi şartlarını haiz olarak emek
liye ayrılmış olanlar, yarbay rütbesinde bek
leme süresini tamamladıkları tarihten geçerli 
olarak albaylığa yükseltilirler. Emekli aylık
ları, emekliye ayrıldıkları tarihte bulunmala
rı gereken rütbe hizmet süresine göre belirle
nir. Ancak, bu terfiden dolayı kendilerine yeni 
rütbenin maaş ve ikramiye farkları ile diğer 
özlük hakları verilmez. 

Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hak
kında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bu Kanuna göre emekli aylıkları düzel
tilenlerden emekli keseneği ve kurum karşılı
ğı farkı alınmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emekliye tabi görevlerde çalışanlara, emekli ol
dukları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

13.7.1956 Tarihli ve 6801 Sayılı Askeri Me
murların Subaylığa Nakilleri Hakkında Ka
nuna Göre Muvazzaf Subaylığa Geçirilen Bazı 
Emekli Yarbayların Terfilerinin ve Aylıkları

nın Düzeltilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 404) 

Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin 
Zararlarının Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 11.4.1988 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2029/02441 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan "Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenle
rin Zararlarının ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı "nın yenilenmesi Bakanlar Kurulu'nca 
uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 11.11.1986 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-2029/05867 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başbakanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'
nca 3.11.1986 tarihinde kararlaştırılan "Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Gö
renlerin Zararlarının ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

GEREKÇE 

18/19 Haziran 1986 tarihinde Ankara îli Kırıkkale İlçesine bağlı Yansınan Kasabasındaki 
mühimmat deposunun ani olarak patlaması sonucu meydana gelen kazada zarara uğrayan gerçek 
ve tüzel kişilerin zararlarının Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek usul ve esaslara göre Devlet
çe karşılanması maksadıyla bu Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 4.4.1990 

Esas No. ; 1/427 
Karar No. : 118 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14.4.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edi
len "Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlarının ödenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 28.3.1990 tarihinde yaptığı 36 ncı birleşiminde Hü
kümeti temsilen Adalet Bakanının Başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Makina Kimya Endüstrisi Kurumu temsilcilerinin katılmasıyla 
incelenip görüşülmüştür. . 

Bilindiği gibi, tasarı ilk kez 11.11.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunul
masına rağmen Dönem sonuna kısa bir süre kalması ve bu nedenle görüşülememesi üzerine 
kadük olmuştu. 

Tasarı ile, 18 - 19 Haziran 1986 tarihinde Kırıkkale îti Yahşihan Kasabasında vuku bulan 
mühimmat deposu patlaması sonucunda zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin bu zararlarının 
Devletçe karşılanması öngörülmektedir. 

Yapılan görüşmeler sırasında, 
— Bu gibi kaza ve afetlere maruz kalanlara yapılacak yardımlar için daha kalıcı önlemler 

getirilmesi, 
— Bu olayda meydana gelen maddî kaybın ne kadar olduğu, şimdiye kadar vatandaşlara 

ne gibi yardımlar yapıldığı, gerçek ve tüzel kişilerden adlî makamlara başvurular olup olmadığı, 
gibi eleştiri ve sorulara, 

— Millî Savunma Bakanlığına ait olan mühimmatın bir zabıt ile Makine Kimya Endüstri
si Kurumuna devredildiği, ancak bu mühimmatın Millî Savunma Bakanlığına ait depolarda 
meydana gelen patlama sonucundaki hasarın tazmini için, Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu'nca İSO milyon TL. civarında acil yardım yapıldığı, 

— Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aleyhine açılan 4 milyon TL. tık bir davanın red
dedildiği ve bu kez aynı davanın Millî Savunma Bakanlığı aleyhine sürmekte olduğu, 

gibi açıklamalardan sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun bulunarak mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, Kırıkkale İlçesinin 15.6.1989 tarih ve 3578 sayılı Kanunla il ol
ması ve uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkların önlenebilmesi amacıyla yeniden düzen
lenmiş ve madde yapılan bu değişiklikle, 2 nci madde ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 
4 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 404) 
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Başkan 
Yusuf Bozkurt Ozal 

Malatya 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 
Bu Rapor Sözcüsü 

Fenni Idimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Yapılan önceki ödemeler genel hükümlere 
aykırıdır. Muhalifim 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Daha önceki ödemeler genel hükümlere 
aykırıdır. Muhalifim. 

Ali Topuz 
istanbul 

İmzada Bulunamadı 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

tmzada Bulunamadı 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 
Birsel Sönmez 

Niğde 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhi ekli 

Başkanvekili 
Haztm Kuiay 

Ankara 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
Muhalefet Şerhim Ekli 

Erol Güngör 
tzmir 

Muhalifim 
Sait Ekinci 

Burdur 
Ünal Akkaya 

Çorum 
tsmail Şengün 

Denizli 
tmzada Bulunamadı 

logay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

tmzada Bulunamadı 

Birgen Keleş 
tzmir 

Açıklamaların yetersizliği ve ödemelerin 
usulsüzlüğü nedeniyle muhalifim. 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 404) 
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KARŞI OY 

Görüşülmekte olan 1/427 esas nolu Yasa Tasarısına; Makine Kimya Endüstrisi Kurumun
ca daha önce kaza sonucu zararların karşılanması için yapmış olduğu 150 000 000 TL. nin 
usulsüz, açıklamaların yetersiz olması nedeniyle karşıyız. 

Adulkadir Aies Birgen Keleş ' 
Gaziantep tzmir 

Erdal Kalkan Hümi Ziya Postacı 
Edirne Aydın 

Enis Tütüncü Erol Güngör 
Tekirdağ tzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 404) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Yahşlhan'da Meydana Gden Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlarının ödenmesi 
Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 18 - 19 Haziran 1986 tarihinde Ankara ili Kırıkkale tlçesi'ne bağlı Yahşi-
han Kasabasındaki mühimmat deposunun patlaması sonucunda zarar gören gerçek ve tüzel 
kişilerin bu zararları Devlet tarafından ödenir. 

Zararların tespiti ve ödeme esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödemeler en çok bir yıl vadeli Hazine bonolarıyla 
da yapılabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
3.11.1986 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. KaraeUi 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

Y Akbuîut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı V. 

K. Oksay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

t M. M. Thfçtoğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 404) 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı V. 
H. C. Güzel 

Miüî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞt METİN 

Yahşlhan'da Meydana Gden Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlannın ödenmesi 
Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 18 -19 Haziran 198$ tarihinde Kırıkkale tli'ne bağlı Yahsihan Kasabasın
daki mühimmat deposunun patlaması sonucunda zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin bu za
rarları Devlet tarafından ödenir. 

Zararların ödeme esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

————— • 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 405) 

Adlî Sicil Kanunu Tasansı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/524) 

T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. On. Md. 07/101-2202/05544 6.12.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.11.1988 ta-
rihinde kararlaştırılan "Adlî Sidl Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Meri 6.4.1944 tarihli ve 4664 sayılı Adlî Sicil Kanunu, 44 yıldır uygulanmaktadır. 
Tasarı hazırlanırken; 
— 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci mad

desinin (e) bendinde; Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne, adlî sicil ve istatistik hizmet
lerinin yerine getirilmesi için, "Bilgi İşlem Sistemİ"ni kurmak ve geliştirmek görevinin verdiği, 

— İnsan gücüne dayalı adlî sicil çalışmalarının arzu edilen düzeyde gerçekleştirilmesinde 
büyük zorluklar bulunduğu, 

— 4664 sayılı Kanunun 44 yıllık uygulamasında bazı kanunî boşlukların kendisine gösterdiği, 
Hususları dikkate alınmıştır. 
Bu çerçevede hazırlanmış olan Tasarıda; 
1. Adlî sicille ilgili bilgilerin sadece doğum yeri esasına göre tutulması, 
2. Meri Kanunda yer almayan ancak, adlî sicil kayıtlarına dahil edilmesine fayda müla

haza olunan bazı bilgilerin de adlî sicil bilgileri arasına alınmasj, 
3. Bugün mevcut bulunan mahallî adlî sicillerden ayrı olarak, Adalet Bakanlığınca be

lirlenecek Cumhuriyet savcılıkları nezdinde, birden çok mahallî adlî sicilin birleştirilmesi sure
tiyle teşkil edilecek "Bölgesel adlî sicil'Merin kurulması, 

4. Meri Kanuna göre, silinmesi mümkün bazı suçların 18 yaşından küçükler tarafından 
işlenmesi halinde silinmesine imkân verilmesi, 

5. Adlî sicillerden çıkarılması gereken bilgilerin, Türk Hukuk Mevzuatı çerçevesinde ge
rekli hallerde kullanılmasını temin için belli bir sistem dahilinde muhafaza edilmesi, 

6. Adlî sicille ilgili bilgilerin, bilgisayar tekniğiyle toplanıp muhafaza edilmesi ve talep 
vukuunda aynı sistemin kullanılması suretiyle ilgililere ulaştırılması, 
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7. Meri Kanunda yer almakla beraber, yönetmelikle düzenlenmesi mümkün bulunan hu
susların Tasarı kapsamına alınmaması, 

öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının 1 inci maddesinde Tasarının hazırlanmasındaki amaca ve Tasarının kapsa
mına işaret olunmaktadır. 

2. Tasarının 2 nci maddesinde, Merkezî Adlî Sicilin, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Mü
dürlüğü bünyesinde tutulacağı hükme bağlanmış, yurt dışında doğmuş olan Türk vatandaşları 
ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların kayıtlarının da merkezî adlî sicile geçileceği öngö
rülmüştür. 

3. Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; gerek bölgesel, gerekse mahallî adlî 
sicillerin, hükümlülerin doğum yerleri esas alınmak suretiyle o yerdeki Cumhuriyet savcılıkları 
tarafından tutulacağı ifade olunmuştur. 

Bu yürürlükte bulunan 4664 sayılı Adlî Sicil Kanununa göre, Cumhuriyet savcılıkları Adlî 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilen adlî sicil bültenlerini tet
kik ederek, memuriyet bölgeleri dahilinde doğmuş veya o yer nüfusuna kayıtlı bulunan şahıs
lara ait haberleri derlemekte ve belli bir sistem içinde muhafaza etmektedirler. Uygulamada 
ise, genellikle nüfusa kayıtlı bulunan yer esas alınarak mahallî adlî sicillerin tutulduğu müşa-
hade edilmektedir. 

Bu durumda, haklarında sabıka kaydı bulunan kişilerin, nüfusa kaydedildikleri yeri, nak
li nüfus yoluyla değiştirilmeleri halinde, nüfusa kaydedildikleri yeni yerleşim yerlerindeki ma
hallî adlî sicillerde, sabıkalı olmadıklarına dair kayıt almaları mümkün olabilmektedir. Bu se
beple, kişilere ait adlî sicil kayıtlarının, zaman içinde değişkenlik göstermesine imkân verme
mek ve kötü niyetli davranışları engellemek için bu düzenleme yapılmış ve mahallî adlî sicille
rin, nüfusa kayıt yerine göre değil, sadece doğum yeri esasına göre tutulması suretiyle muhte
mel kötü niyetli davranışların önlenmesi, adlî sicil kayıtları arasında birlik, beraberlik ve istik
rarın sağlanması, adlî sicil kayıt işlemlerinin basitleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında bölgesel adlî sicillerin kurulacağı yerlerin ve bu yerlere bağla
nacak mahallî adlî sicillerin Adalet Bakanlığınca tespit edilmesi esası getirilmiştir. 

Bilindiği gibi, meri Adlî Sicil Mevzuatına göre adlî sicil, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Mü
dürlüğü bünyesinde ve mahallî Cumhuriyet savcılıkları nezdinde bulunan mahallî adlî siciller
de tutulmaktadır. 

Ancak, mahallî adlî sicillerin, kendi aralarında gruplaştırılarak kendi fonksiyonlarını yi
ne sürdürmek kaydıyla, ayrıca belli bölgelere bağlanmaları, adlî sicil bilgilerinin aktarılmasını 
daha süratlendireceği görüşünden hareketle teşkili öngörülen bölgesel adlî sicillerin kurulaca
ğı yerler ile bu yerlere bağlanacak mahallî adlî sicillerin Adalet Bakanlığınca belirlenmesi uy
gun görülmüştür, 

Yapılan yeni düzenlemeyle, Bakanlığın, zaman içinde ve işin icabına göre bölgesel adlî si
cillerin adedini artırıp azaltabilmesi mahallî sicillerden, uygun gördüklerini, bağlı oldukları 
bölgesel adlî sicilden, başka bir bölgesel adlî sicile bağlayabilmesi mümkün kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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4. Tasarının 4 üncü maddesinde adlî sicillere geçirilecek bilgiler, sayılmak suretiyle gös
terilmektedir. 

Madde düzenlenirken, meri kanunda yer almayan bazı bilgilerin de adlî sicil bilgileri ara
sına alınacağına dair sarih bir hüküm getirilmesi öngörülmüştür. 

Buna göre, bugünkü mevzuat çerçevesinde adlî sicile intikal edeceği hükme bağlanmamış 
olan; 

— Anayasa Mahkemesince Yüce Divan.sıfatıyla verilen kararların, 
— özel kanunları uyarınca Yargıtayda yargılanan bazı memurlar hakkında Yargıtayca ve

rilen hükümlerin, 
— Mahkemelerce, para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde, para ce

zasının infazının tamamlandığı tarihin, 
adlî sicillere geçirileceği sarih olarak ifade edilmiş, böylece Kanunda bulunan önemli bir 

noksanlık giderilmiş olmaktadır. 
Diğer taraftan, meri kanunda sadece 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 

402 ve 403 üncü maddelerine göre verilen eski hüküm ve kararlarda değişiklik yapan kararın 
adlî sicile geçirileceği ifade edilmişken maddenin (D/c) bendindeki yeni düzenlemede 1086 sa
yılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre verilen eski hüküm ve kararlarda değişiklik 
yapan kararların da adlî sicile geçirileceği hususuna açıklık kazandırılmıştır. 

Bundan ayrı olarak, Türk adlî ve askerî mahkemelerince verilecek kesinleşen disiplin ce
zaları ile sırf askerî suçlann adlî sicillere geçirilmeyeceği hususu açık bir şekilde maddenin (A/a) 
bendinde belirtilmiştir. 

Getirilen bu düzenlemede geçen "sırf askerî suç" deyimi, Askerî Ceza Kanunu dışında 
hiçbir kanunun cezalandırmadığı ve yalnız askerler tarafından işlenebilen suçları ifade etmek 
üzere kullanılmıştır. Askerî Ceza Kanununun 66 ve 136 ncı maddeleri bu tür suçlara misal ola
rak gösterilebilir. 

Bunların dışındaki bilgiler ise, esasen meri Adlî Sicil kanununda yer alan ve adlî sicillere 
geçirilmesi öngörülen bilgileri ihtiva etmektedir. 

5. Tasarının S inci maddesinde, adlî sicil bilgilerinin mahallî ve bölgesel adlî sicillerde 
o yer Cumhuriyet savcılıklarınca merkezî adlî sicilde ise Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlü
ğünce verileceği belirtilmiştir. 

6. Tasarının 6 ncı maddesinde adlî sicil bilgilerini talep edebilecek merci ve kişiler belir
lenmiştir. Adlî sicil kaydının ilgilisi ve kamu kurum ve kuruluşları adlî sicil bilgilerini talep 
edebilecektir. Bunun yanı sıra özel kuruluşlara da ilgilisinin muvafakatinin bulunması kaydıy
la bu bilgileri talep edebilmek imkânı getirilmek suretiyle çok sayıda personel çalıştıran kuru
luşların taleplerinin kırtasiyeciliğe yol açmaksızın karşılanması amaçlanmıştır. 

7. Tasarının 6 ncı maddesine göre adlî sicil bilgilerini talep etme ve alma imkânına sahip 
kişi, kurum ve kuruluşların bu bilgileri açıklama ve veriliş amacı dışında kullanmaları Tasarı
nın 7 nci maddesi ile yasaklanmış olup; bu yasağa aykırı hareket edenlere verilecek cezalar be
lirlenmiştir. 

8. Tasarının 8 inci maddesi, adlî sicildeki kayıtların çıkartılmasında dikkate alınacak esas
ları göstermektedir. 
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647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde de paralel bir hüküm 
mevcuttur. Ancak bu hükmün yerinin Adlî Sicil ve Adlî tstatistik Kanunu olması gerektiği dü
şüncesiyle bazı değişikliklerle tasarı bünyesine dahil edilmiştir. Keza, Tasarının kanunlaşacağı 
tarihten sonra diğer kanunlarda değişiklik yapılarak bazı fiillerin suç olmaktan çıkarılması ve
ya bazı fiillere uygulanmakta olan adlî cezaların, idarî cezalara dönüştürülmesi halinde bunla
rın resen adlî sicil kayıtlarından çıkarılması esası getirilmiştir. 

9. Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, ölüm ve yaş sebebiyle adlî sicil bilgi
lerinin adlî sicilden çıkartılmasına dair hükümlere yer verilmektedir. 

Meri Adlî Sicil Kanununda da, ölen veya 80 yaşını dolduran hükümlülere ait sicil varaka
larının adlî sicilden çıkarılarak imha edilmesi öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise Anayasamızın 76 ncı maddesi hükmü uyarınca, adlî sicil
den çıkarılan bilgilerden bu madde kapsamına giren suçlara ait bilgilerin milletvekili adaylığı 
için talep edilmesi halinde verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilmesi öngörülmüştür. 

10. Tasarının 10 uncu maddesinde; Tasarının yönetmelik çıkarılmasına konu teşkil eden 
maddeleri sayılmak suretiyle gösterilmektedir, tşaret olunanlar dışında kalan maddelerle ilgili 
olarak gerekli görüldüğünde yönetmelikle düzenleme yapılabileceği maddede ayrıca vurgulan
mıştır. 

11. Bölgesel ve mahallî adlî sicillere yapılacak atamalarda yetkili merciler Tasarının 11 
inci maddesinde gösterilmiştir. 

12. Tasarı kanunlaştığı takdirde 4664 sayılı Kanuna ihtiyaç kalmayacağı cihetle, bu Ka
nun ile 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde yer alan hususlar Ta
sarının 8 inci maddesinde yer aldığından söz konusu madde Tasarının 12 nci maddesiyle yü
rürlükten kaldırılmaktadır. 

13. Tasarının Geçici 1 inci maddesinde, bu Tasarıda öngörülen teşkilatlanmanın Tasarı
nın kanunlaşması halinde yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl içinde tamamlanması öngörülmüştür, 

14. Tasarının Geçici 2 nci maddesinde; adlî sicille ilgili bilgilerin bu Tasarıya göre çıkar
tılması gereken kayıtların kurulacak bir komisyon marifetiyle bir defaya mahsus olmak üzere 
belirlenerek adlî sicilden çıkartılması öngörülmektedir. 

15. Tasarının Geçici 3 üncü maddesinde; Tasarıyla Adlî sicil ve adlî istatistiğin bilgisayar 
ortamında toplanması ve değerlendirilmesi esası getirildiği dikkate alınmış ve bu görevi yerine 
getirmek için lüzumlu olan kadroların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Adalet Ba
kanlığına ait bölümüne eklenmesi öngörülmüştür. 

16. Tasarının 13 üncü maddesi yürürlükle ilgilidir. 
17. 14 üncü medde yürütmeyle ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Aîillet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/524 19.4.1989 
Karar No. : 44 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Adlî Sicil Kanunu Tasarısı Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Adalet ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip gö
rüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesindeki "özel kuruluşlar ise bu bilgileri ilgilisinin muvafakatini al
mak suretiyle isteyebilirler." cümlesi gereksiz görülerek madde metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "kişi veya" kelimeleri 6 ncı madde
den çıkarılan cümleye paralel olarak metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 8 inci maddesi madde metninin daha sistematik olarak yazılması ve uygulama
da kolaylık sağlaması bakımından, (11-15) ve (15-18) yaş grubundaki küçükler için yeni imkân
lar getiren hükümlerin ayrı bentler içinde düzenlenmesini temin etmek üzere yeniden düzen
lenmiştir. 

Tasarının 10, 11, Geçici 1 ve Geçici 2 nci Maddelerinde yer alan "Kanunun" kelimelerinin 
başına açıklık kazandırmak üzere "bu" kelimesi ilave edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesinde yer alan "657" rakkamı "647" olarak düzeltilmiştir. 
Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
Aytekin Kötü 

tstanbul 
Üye 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
ihsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Kâtip 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğuüarı 

Ankara 
Üye 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

Üye 
Ahmet Ersin 

İzmir 
Üye 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/524 4A. 1990 
Karar No. : 117 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça, ön havalesi uyarınca "Adalet Komisyonu"nda görüşül
dükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Adlî Sicil Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 
28.3.1990 tarihli 36 ncı birleşiminde Hükümeti temsilen Adalet Bakanının Başkanlığında, Adalet 
Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri
nin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, memleketimizde adlî sicil çalışmalarının 6.4.1944 tari
hinden itibaren 4664 sayılı Kanun ile yürütüldüğü, bu çalışmaların insan eliyle ve dosyalama 
esasına dayalı olarak yapıldığı ve bunun tabiî sonucu olarak hizmetlerin arzu edilen seviyede 
gerçekleştirilemediği, 40 yılı aşkın bir süredir devam eden uygulama sonucunda ortaya birta
kım kanunî boşlukların çıktığı, bugünkü teknik sistemler ve bilgisayar gibi çağın teknik araç
larıyla süratli ve hatasız bir sisteme geçilmesinde geç bile kalındığı ve bütün bu mahzurların 
giderilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Tasarı ile, Adlî sicil bilgilerinin sadece doğum yeri esasına göre tutulması, 6.4.1944 tarihli 
ve 4664 sayılı kanunda yer almayan, ancak adlî sicil kayıtlarına dahil edilmesinde fayda görü
len bazı bilgilerin de adlî sicil bilgileri arasına alınması, Adalet Bakanlığınca belirlenecek Cum
huriyet Savcılıkları nezdinde, birden çok mahallî adlî sicilin birleştirilmesi suretiyle teşkil edi
lecek bölgesel adlî sicillerin tutulması, gibi hususlar yanında, gerekçede belirtilen kanunî boş
luklar yeniden düzenlenmektedir. 

Bu görüşler ışığı altında tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsendiğinden, Ada
let Komisyonu Metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 6 ncı maddesine "2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların 
Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun" gibi, bazı özel kanunlar gereği, 
özel kuruluşlara da adlî sicil bilgilerinin verilmesine imkân sağlaması amacıyla "özel kanun 
hükümleri saklıdır." İbaresi eklenmiş, ayrıca maddede yer alan "diplomatik yollar ile" ibaresi 
yabancı devletler tarafından istenilen bilgilerin mütekabiliyet esaslarına göre verilmesinde yal
nız diplomatik yollara başvurulmadığı, adlî yardımlaşma sözleşmeleri gereği, doğrudan adlî 
makamlarca da istenebileceği için metinden çıkartılmış ve madde bu değişiklikler doğrultu
sunda yeniden düzenlenmiş, 

11 inci madde ise, maddede zikredilen personelin kilit personel olması ve temininde güç
lüklerle karşılaşılabileceği görüşünden hareketle anılan görevlerde ihtiyaç duyulan durumlar
da kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine imkân tanınacak şekilde yeniden dü
zenlenmiş, 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeler ile yürürlük ve yürütmeye 
ilişkin 13 ve 14 üncü maddeler ise. aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Bu Rapor Sözcüsü 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Ünal Akkaya 

Çorum 
ismail Şengün 

Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Birgen Keleş 
tzmir 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 
Erol Güngör 

tzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Idimydi 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

(7 nci Maddeye muhalifim.) 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Ali Topuz 
İstanbul 

(tmzada bulunamadı) 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Mustafa Dinek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 
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MUHALEFET ŞERHt 

1/524 esas ve 44 karar sayılı adlî sicil yasa tasarısının 7 nci maddesinin ikinci paragrafına 
aşağıdaki gerekçelerle muhalifiz. 

1. Basın gibi kitle iletişim araçlarınca bazı kişiler hakkında kamu oyunun bilgilendiril
mesi imkânsız hale gelecektir. Sonuçta basın özgürlüğü kısıtlanacaktır. 

2. Bu hüküm şeffaflığı ortadan kaldırabilir. Oysa açıklanan bilgilerin dayanakları mah
keme kararlarıdır ve bu kararlar aleni olup bağımsız yargı organlarınca verilmektedir. Bu hü
kümle bağımsız yargı organlarınca verilmiş olan mahkûmiyet kararlarından Kamuoyunun bil
gisi bulunmayacaktır. 

Erdal Kalkan Abdulkadir Ateş 
Edirne Gaziantep 

Birgen Keleş Enis Tütüncü 
izmir Tekirdağ 

Erol Güngör Hilmi Ziya Postacı 
tzmir Aydın 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Adlî Sicil Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun, kesinleşmiş ceza mahkûmiyetlerine ilişkin bilgilerin, otomatik 

işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, mu
hafaza edilmesine, yaşatılmasına ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilme
sine dair usul ve esasları belirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezî, Bölgesel ve Mahallî Adlî Siciller 

Merkezî Adlî Sicil 
MADDE 2. — Yurt dışında doğmuş olan Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan 

yabancıların kayıtları da dahil, bütün adlî sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatis
tik Genel Müdürlüğündeki Merkezî Adlî Sicilde tutulur. 

Bölgesel ve Mahallî Adlî Sicil 
MADDE 3. — Bölgesel ve mahallî adlî sicil, hükümlülerin doğum yerleri ve kimlik bilgi

leri esas alınmak suretiyle, o yer Cumhuriyet savcılıklarında tutulur. 
Bölgesel adlî sicillerin kurulacağı yerler ile buralara bağlanacak mahallî adlî siciller Ada

let Bakanlığınca tespit edilir. 

Adlî Sicile Geçirilecek Bilgiler 
MADDE 4. — Adlî sicile geçirilecek bilgiler şunlardır : 

A) Türk adlî ve askerî mahkemelerince verilerek kesinleşen; 
a) Disiplin cezaları ile sırf askerî suçlar dışındaki ceza mahkûmiyetlerine, 
b) Fer'i cezalara, 
c) Güvenlik tedbirlerine, 
dair kararlar; 
B) Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatı ile verilen mahkûmiyet kararları 

ile Yargıtaym özel kanun hükümleri uyarınca yaptığı yargılama sonunda verdiği cezalara dair 
kesinleşmiş mahkûmiyet kararları; 

C) Yabancı ülke mahkemelerince verilip, kesinleşen ve Türk Hükümetine bildirilen; 
a) Türk kanunlarına göre suç sayılan fiillerden dolayı, Türk vatandaşları hakkında tesis 

olunan, 
b) Türk Devletinin şahsiyetine karşı işlenen bir cürümden veya milletlerarası anlaşmala

rın kapsamına giren suçlardan dolayı hükmolunan 
mahkûmiyet kararları; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Adlî Sicil Kanunu Tasana 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. —Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
MERKEZÎ, BÖLGESEL VE MAHALLÎ 

ADLÎ SİCİLLER 

Merkezî Adlî Sicil 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölgesel ve Malıallî Adlî Sicil 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adlî Sicile Geçirilecek Bilgiler 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Adlî Sicil Kanunu Tasan sı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Adalet Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
MERKEZÎ, BÖLGESEL VE MAHALLÎ 

ADLÎ SİCİLLER 

Merkezî Adlî Sicü 
MADDE 2. — Adalet Komisyonu met

ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölgesel ve Mahallî Adlî Sicil 

MADDE 3. — Adalet Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Adlî Sicile Geçirilecek Bilgiler 

MADDE 4. — Adalet Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

D) Aşağıda gösterilen diğer kararlar ve hususlar; 

a) Şartla salıverilme, şartla salıverilmenin geri alınması ve ertelenmiş cezaların Türk Ce
za Kanununun 95 inci maddesine göre tenfizi hakkındaki mahkeme kararları, 

b) Genel ve özel af, zamanaşımı ve şikâyetten vazgeçme gibi sebeplerle aslî ve feri ceza
ların ve güvenlik tedbirlerinin ortadan kaldırılması, değiştirilmesi ve azalmasına dair kararlar, 

c) Karar düzeltilmesi üzerine verilen ve eski hükümde değişiklik yapan hüküm ve karar
lar, yazılı emir üzerine verilen hüküm ve kararlar, muhakemenin iadesi sonucunda verilen ve 
eski hükümde değişiklik yapan hüküm ve kararlar ile memnu hakların iadesine dair kararlar, 

d) Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalarının infaz edildiği, feri cezalarda, güvenlik 
tedbirlerinde sürenin bittiği, para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infa
zın bittiği tarih. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Adlî Sicil Bilgilerinin Verilmesi 

Adlî Sicil Bilgilerini Verebilecek Merciler 

MADDE 5. — Adlî sicil bilgileri; mahallî ve bölgesel adlî sicillerde o yer Cumhuriyet sav-. 
cılıklarınca, merkezî adlî sicilde ise Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve tstatistik Genel Müdürlü
ğünce verilir. 

Adli Sicil Bilgilerini Talep Edebilecek Merci ve Kişiler 

MADDE 6. — Adlî sicil bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile adlî sicil kaydının ilgi
lisi talep edebilir, özel kuruluşlar ise, bu bilgileri ilgilisinin muvafakatini almak suretiyle iste
yebilirler. Yabancı devletler tarafından diplomatik yollar ile istenilen bilgiler mütekabiliyet esas
larına göre verilir. 

Bilgilerin Gizliliği ve Cezaî Sorumluluk 

MADDE 7. — Adlî sicilde tutulan bilgiler gizlidir. Bu bilgiler görevlilerce veya talep üze
rine alan kişi veya kurum ve kuruluşlarca açıklanamaz ve veriliş amacı dışında kullanılamaz. 
Bu bilgileri açıklayan veya veriliş amacı dışında kullananlara altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ve beşyüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Gizliliğe, aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlilere ise, Türk Ceza 
Kanununun memurlara dair hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ADLÎ SİCİL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ 

Adlî Sicil Bilgilerini Mrebilecek Merciler 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adlî Sicil Bilgilerim Talep Edebilecek Merci ve 
Kişiler 

MADDE 6. — Adlî sicil bilgilerini, kamu 
kurum ve kuruluşları ile adlî sicil kaydının ilgi
lisi talep edebilir. Yabancı devletler tarafından 
diplomatik yollar ile istenilen bilgiler müteka
biliyet esaslarına göre verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ADLÎ SİCİL BİLGİLERtNİN VERİLMESİ 

Adlî Sicil Bilgilerini Verebüecek Merciler 

MADDE 5. — Adalet Komisyonu met
ninin S inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Adlî Sicil Bilgilerini Talep Edebilecek Mer
ci ve Kişiler 

MADDE 6. — Adlî sicil bilgilerini, ka
mu kurum ve kuruluşları ile adlî sicil kaydı
nın ilgilisi talep edebilir, özel Kanun hüküm
leri saklıdır. 

Yabancı devletler tarafından istenilen bil
giler mütekabiliyet esaslarına göre verilir. 

Bilgilerin Gizliliği ve Cezai Sorumluluk 

MADDE 7. — Adlî sicilde tutulan bilgiler 
gizlidir. Bu bilgiler görevlilerce veya talep üze
rine alan kurum ve kuruluşlarca açıklanamaz ve 
veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu bilgileri 
açıklayan veya veriliş amacı dışında kullananlara 
altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve beşyüz-
bin liradan ûnmilyon liraya kadar ağır para ce
zası verilir. 

Gizliliğe aykırı hareket eden kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki görevlilere ise, Türk Ceza 
Kanununun memurlara dair hükümleri uy
gulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bilgilerin Gizliliği ve Cezaî Sorumluluk 

MADDE 7. — Adalet Komisyonu met
ninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Adlî Sicil Bilgilerinin Adlî Sicilden Çıkartılması 

Adlî Sicildeki Kaydın Çıkartılması 
MADDE 8. — Cezanın çekildiği veya ortadan kalkığı veya düştüğü tarihten itibaren; 
a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde, 
b) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul

lanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis veya hapis ce
zasına mahkûmiyet hariç olmak üzere; beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır 
para cezasına mahkûmiyet halinde beş yıl; bu mahkûmiyetin 15 yaşını doldurmamış küçükler 
hakkında verilmesi halinde iki yıl; 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hak
kında verilmesi halinde, diğer bir cürümden dolayı üç yıl içinde, 

c) (b) bendindeki silinmesi mümkün olmayan suçlara mahkûmiyetlerin, suçu işlediği za
man 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde beş yıl, 15 yaşını doldu»-
rup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde ise; diğer bir cürümden 
dolayı on yıl içinde, 

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olmadığı tak
dirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Genel Mü
dürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye 
ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. 
Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu 
kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idarî nitelikte ce
zaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdür
lüğünce resen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ADLÎ SİCİL BİLGİLERİNİN ADLÎ 

SİCİLDEN ÇIKARTILMASI 

Adlî Sicildeki Kaydın Çıkarılması 

MADDE 8. — Cezanın çekildiği veya or
tadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren; 

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer 
bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde, 

b) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inana kötüye kul
lanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 
beş yıldan fazla ağır hapis veya hapis cezasına 
mahkûmiyet hariç olmak üzere; beş yıl veya da
ha az ağır hapis veya hapis veya ağır para ceza
sına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden 
dolayı beş yıl içinde, 

c) (b) bendindeki silinmesi mümkün ol
mayan suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği 
zaman 15 yaşını doldurmamış olan küçükler 
hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden 
dolayı beş yıl içinde, suçu işlediği zaman, İS ya
şını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçük
ler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürüm
den dolayı on yıl içinde, 

d) (b) bendine göre silinmesi mümkün bu
lunan suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği za
man İS yaşını doldurmamış olan küçükler hak
kında verilmesi halinde diğer bir cürümden do
layı iki yıl içinde, suçu işlediği zaman 15 yaşını 
doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçükler 
hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden 
dolayı üç yıl içinde, 

Evvelce verilen ceza cinsinden bir ceza
ya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olun
madığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcı
sının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İsta
tistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine 
hükmü veren mahkemece veya talep edenin 
bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince du
ruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çı-
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(Plan ve Bütçe Komusyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ADLÎ SİCİL BİLGİLERİNİN ADLÎ 

SİCİLDEN ÇIKARTILMASI 

Adli Sicildeki Kaydın Çıkartılması 

MADDE 8. — Adalet Komisyonu met
ninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ölüm ve Yas Sebebiyle Adlî Sicilden Çıkarılacak ve Adlî Sicilde Muhafaza Edilecek Bilgiler 

MADDE 9. — ölen veya 80 yaştnı tamamlamış hükümlülere ait adlî sicil kayıtları Adalet 
Bakanlığı Adlî Sicil ve tstatistik Genel Müdürlüğünce merkezî, bölgesel ve mahallî adlî sicil
den çıkarılır. 

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddeye göre adlî sicilden çıkarılan bilgilerden Anaya
sanın 76 ncı maddesinde sayılan suçlara ait olanlar, milletvekili adaylığı için talep edildiğinde 
verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilir. 

BEŞtNCt BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 10. — Bu Kanunun; 
a) 6 ncı maddesinde gösteriten adlî sicil bilgilerinin isteniliş ve cevap verme usulleri, 
b) Diğer maddelerin uygulama usul ve esasları, 
Adalet Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkartı

lacak yönetmelikte belirlenir. 

Bölgesel ve Malıallî Adlî Sicildeki Atamalar 

MADDE 11. — Bölgesel ve mahallî adlî sicildeki şube müdürü, şef, sistem çözümleyicile
ri, programcılar, mühendisler, bilgisayar işletmenleri, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, 
istatistikçiler ve anketörler Adalet Bakanlığınca; diğer personel, bağlı olduğu adalet komisyo
nunca atanırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan 
hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı haller
de ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir 
örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatis
tik Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonu
cu suç olmaktan çıkarılan veya idarî nitelikte 
cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler 
Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Ge
nel Müdürlüğünce re'sen adlî sicil kayıtların
dan çıkartılır. 

Ölüm ve Yas Sebebiyle Adlî Sicilden Çıkarı
lacak ve Adlî Sicilde Muhafaza Edilecek Bilgiler 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

Yönetmelik 

MADDE 10. — Bu Kanunun; 
a) 6 ncı maddesinde gösterilen adlî si

cil bilgilerinin isteniliş ve cevap verme usulleri, 
b) Diğer maddelerin uygulama usul ve 

esasları, 
Adalet Bakanlığınca bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde 
çıkartılacak yönetmelikte belirlenir. 

Bölgesel ve Mahallî Adlî Sicildeki Atamalar 

MADDE 11. — Bölgesel ve mahallî si
cildeki şube müdürü, şef, sistem çözümleyi
cileri, programcılar, mühendisler, bilgisayar iş
letmenleri, veri hazırlama ve kontrol işletmen
leri, istatistikçiler ve anketörler Adalet Bakan
lığınca; diğer personel, bağlı olduğu adalet ko
misyonunca atanırlar. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Ölüm ve Yaş Sebebiyle Adlî Sicilden Çıkarı
lacak ve Adlî Sicilde Muhafaza Edilecek Bilgiler 

MADDE 9. — Adalet Komisyonu met
ninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

Yönetmelik 

MADDE 10. — Adalet Komisyonu met
ninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölgesel ve Mahallî Adlî Sicildeki Atamalar 

MADDE 11. — Bölgesel ve mahallî adlî 
sicildeki şube müdürü, şef, sistem çözümle
yicileri, programcıları, mühendisler, bilgisa
yar işletmenleri, veri hazırlama ve kontrol iş
letmeleri, istatistikçiler ve anketörler Adalet 
Bakanlığınca; diğer personel, bağlı olduğu 
Adalet Komisyonunca atanırlar. Genel Mü
dürlük merkezi ile bölgelerde anılan görevler
de ihtiyaç duyulan durumlarda kadro karşılı
ğı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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(Hükemetin Teklif Ettiği Metin) 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 12. — 4664 sayılı Adlî Sicil Kanunu ile 657 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında 

Kanunun 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen adlî sicil ve istatistik sisteminin bütün 
yurtta kuruluşu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil 
ve istatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olup, işleme tabi tutulan veya tutulamayan adlî 
sicil bilgilerinden, bu Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre çıkartılması gereken kayıtlar, bir 
defaya mahsus olmak üzere, bu Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile teşekkül edecek 
Komisyon tarafından adlî sicilden çıkartılır. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Ekli listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 4664 Sayılı AdB Sicil Ka
nunu ile 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkın
da Kanunun 7 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunda ön
görülen adlî sicil ve istatistik sisteminin bü
tün yurtta kuruluşu bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde ta
mamlanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Adalet Bakanlığı Adlî 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplan
mış olup, işleme tabi tutulan veya tutulmayan 
adlî sicil bilgilerinden, bu Kanunun 8 ve 9 un
cu maddelerine göre çıkartılması gereken ka
yıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Ge
nel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı 
ile teşekkül edecek Komisyon tarafından adlî 
sicilden çıkartılır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Tasarının Geçi
ci 3 üncü maddesi ekli listelerle birlikte Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Adalet Komisyonu met
ninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Adalet Komis
yonu metninin Geçici 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. - Adalet Komis
yonu metninin Geçici 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 3. — Adalet Komis
yonu metninin Geçici 3 üncü maddesi ekli lis
telerle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Hükümler Kaldırılan Hükümler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakantar Kurulu yürütür. 

8.11.1988 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
/ . K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vurallıan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H.C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş, Yürür 

Kültür ve 
M. 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
Y B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alplemoçin 

Bayındırlık ve tskan Bakanı 
/ . S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ . Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E Kurt 

Turizm Bakanı 
T. Tüiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 13. —Tasarının 13 üncü mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonununun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 13. — Adalet Komisyonu met
ninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 14. — Adalet Komisyonu met
ninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

UNVANI SINIFI DERECE ADET 

Bilgi İşi. Md. GİH 1 1 
Bilgi İşi. Md. GİH 2 1 
Bilgi İşi. Md. GİH 3 1 

3 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

UNVANI SINIFI DERECE ADET 

1. Şube Müdürü GİH 3 5 
2. Şube Müdürü GİH 4 10 
3. Şef GİH 4 20 
4. Şef GİH 5 40 
5. Şef GİH 6 51 

126 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 408) 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun

ma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/676) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1/01007 2.2.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
18.1.1990 tarihinde kararlaştırılan "Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

30.12.1982 tarihli ve 2771 sayılı Kanunla, 211 sayılı Kanun da dahil olmak üzere çeşitli ka
nunlarda değişiklik yapılmış ve hak sahibi personel bakımından ayakta veya meskende yapılan 
tedavilerde kutlanılan ilaç bedellerine belirli oranlarda katılma yükümlülüğü getirilmiştir. An
cak, bu düzenleme yapılırken; 211 sayılı Kanunun Silahlı Kuvvetler personelinin yurt dışındaki 
tedavileriyle ilgili esasların yer aldığı 68 inci maddesine dokunulmamıştır. Bu hal, 2771 sayılı 
Kanunda sayılan diğer kanunlar kapsamındaki personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli 
arasında, Silahlı Kuvvetler personeli bakımından lehe bir durum yaratmıştır. Bu nedenle, anı
lan mahzuru gidermek amacıyla, Silahlı Kuvvetler personeli bakımından yurt dışında ayakta 
veya meskende yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerine belli oranda katılma yükümlülü
ğü getiren bir düzenleme yapılması zorunlu olmuştur. 

Tasarıda üzerinde durulan bir diğer konu "aile" tabirinin kapsamıdır. Bilindiği üzere, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca, subay ve astsu
bayların geçimlerini sağladıkları üvey çocukları için aile yardımı verilmektedir. Buna karşılık, 
üvey çocuklar, 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin (b) fıkrasında aile tabiri içinde yer al
mamışlardır. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen aile yardımı ba
kımından öz çocuklar gibi kabul edilmiş ve korunmuş bulunan üvey çocuklar, İç Hizmet Ka
nununda tanınan sosyal haklar bakımından öz çocuklardan ayırdedilmiş ve himaye olunma
mışlardır. Nadiren de olsa, subay ve astsubayların çocuklu kimselerle evlendikleri ve bu evli
likten doğan müşterek çocuklarla, dul eşlerinin beraberlerinde getirdikleri üvey çocukları cid
di bir gayret sarfederek uyum içerisinde büyütmeye çalıştıkları bilinmektedir. Hal bu iken, 
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sağlık cüzdanı ve kimlik kartı verilme zamanı geldiğinde üvey çocukların öz çocuklardan fark
lı statüde olduğu bildirilmekte, bu durum ister istemez aile birliğinin sarsılmasına ve huzursuz
luk doğmasına yol açmaktadır. Ayrıca sağlık karnesinin bulunmaması nedeniyle, üvey çocuk
ların hastalıklarında tedavi masrafları da aile bütçesini etkilemektedir. Bu nedenle, Tasarı ile 
üvey çocukların himayesi ve dolayısıyla aile bütünlüğünün korunması amaçlanmış ve ayrıca 
evlatlık ve evlat edinenler açıkça aile tabiri içine alınmıştır. 

Bilindiği üzere harp ve vazife malullüğü sebepleriyle ölen erbaş ve erlerin aylık almaya 
müstehak dul ve yetimleri halihazırda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 
uncu ve 67 nci maddeleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmaktadır. Ancak, bahse ko
nu geçici 139 uncu madde hükmü, genel sağlık sigortası kuruluncaya kadar yürürlükte kala
cak olan geçici nitelikli bir hükümdür. Dolayısıyla, sağladığı haklar da geçici niteliktedir. Esa
sen yükümlülükleri sırasında Silahlı Kuvvetler uğruna hayatlarını kaybeden unsurların yakın
larına; Silahlı Kuvvetler mensuplarına tanınan sağlık imkânlarının sağlanması, sisteme bir an 
önce süreklilik kazandıracak ve manevî yönden daha da doyurucu olacaktır. Bu itibarla, Tasa
rı ile, 211 sayılı Kanunun 70 nci maddesi kapsamına; harp ve vazife malullüğünü gerektiren 
sebeplerden dolayı ölen erbaş ve erlerin aylık almaya müstehak dul ve yetimleri de dahil edilmiştir. 

Ülkemizin iç güvenliğinin polis ve jandarma tarafından sağlandığı malumdur. Polis ve jan
darmanın; hizmet sahaları, görevlerinin mahiyeti ve görevlerinin icrasında karşılaştıkları so
run ve riskler, hemen hemen aynı niteliktedir. Görevleri icabı silah kullanmak zorunda kalan 
bu unsurlar bakımından bazı hukukî güvenceler tanınması zorunludur. Nitekim 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa 3233 sayılı Kanunla eklenen ek 9 uncu madde ile, emniyet 
mensuplarına; görevin yerine getirilmesi sırasında silah kullanmak zorunda kalanları soruş
turmasının Cumhuriyet savcıları veya yardımcıları tarafından yapılması gibi bir güvence ve hak
larında dava açılması halinde de, vekalet verilen avukatın ücretinin idarece ödenmesi imkânı 
tanınmıştır. Emniyet mensupları bakımından sözü edilen düzenlemenin yapılmasını gerektiren 
sebepler; benzer görevleri yürüten ve benzer sorumluluklar taşıyan jandarma personeli ile 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 nci ve müteakip maddeleri hükümleri 
dahilinde silah kullanma yetkisine sahip olan ve sıkıyönetim, olağanüstü hal ve 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanununun İl/D ve 32/E maddelerinin öngördüğü hallerde iç güvenliği ve kamu düze
ninin sağlanmasında genel kolluk kuvvetleri gibi sorumluluk üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli bakımından da geçerlidir. Bu nedenle, Tasan ile, 2559 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi 
paralelinde bir düzenleme getirilmektedir. 

Diğer yandan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 26 nci mad
desinde, özel bir ihtisas ve araştırma müzesi olmaları nedeniyle; kurulmaları, yaşatılmaları, 
malzemenin ve uğraş konularının ttyin ve tespiti hususlarının Genelkurmay Başkanlığına ait 
olduğu belirtilen askerî müzelerle ilgili bir düzenleme yapılmaktadır. Askerî müzelerin, bünye
lerinde bulundurdukları askerî kültür varlıklarının korunması, saklanması, sergilenmesi, ba
kım ve onarımlarıyla, durumlarının idamesi ve modern hale getirilmesi için gelirlerinin bu ih
tiyaçlara harcanması zarureti bulunmaktadır. Tasarıyla, askerî müzelerden sağlanan gelirlerin, 
bu müzelerin ihtiyaçlarında sarfedilmesi ve bunların sarfiyat ve muamelelerinin de orduevleri, 
askerî gazino ve kışla gazinolarında olduğu gibi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
2886 sayılı Devlet thale Kanunu hükümlerinden ve Sayıştayın vize ve denetiminden muaf tu
tulması imkânı getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı gereği, büyük karargâhlarda uzmanlık ve devamlılık ge
rektiren görevlerde, branşında uzman, özel nitelik ve tecrübe isteyen personele ihtiyaç duyul
duğundan, bu konudaki ihtiyacı karşılayacak kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 59 uncu maddesine 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen değişiklikle sağ
lanmıştır. Bu kadrolarda nitelikli personel istihdamı sağlayabilmek ve hizmetin devamlılığını 
temin edebilmek için, anılan personele maddî ve sosyal imkânlar tanınması gerekeceği düşü
nülmüştür. Tasarı ile, sosyal haklar ve protokol münasebetleri bakımından, bu statüdeki sivil 
personelin, görevlendirildikleri kadroların eşidi subaylarla aynı seviyede kabul edilmeleri esası 
getirilmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesi, Devlet memurları ile eşleri
nin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde teda
vilerinin kurumlarınca sağlanacağı hükmünü amirdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir 
Devlet memuru Silahlı Kuvvetlerin sağlık tesis ve imkânlarından yararlandırılırken, aile fertle
rinin diğer sağlık tesis ve imkânlarından yararlanmak zorunda bırakılması, uygulamada ciddî 
sorun ve sıkıntılar yaratmakta ve bu durum hizmeti olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer yan
dan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli iken; harp ve vazife malulü olan veya harp ve vazife 
malullüğünü gerektiren nedenlerden dolayı ölen Devlet memurlarının ve yakınlarının Silahlı 
Kuvvetlerin sağlık tesis ve imkânlarından yararlandırılması, "hizmet" esasından kaynaklanan 
bir vefa borcudur. Bu nedenle, Tasarı ile, Silahlı Kuvvetlerin sağlık tesis ve imkânlarından ya
rarlanma konusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde'görevli Devlet memurları ve aile fertlerine ta
nınan hakların kapsamı genişletilmektedir. 

Tasarı ile ayrıca, astsubay hazırlama ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinin, astsubaylara 
göre ast sayılacakları hükmü getirilerek, astsubaylar ile astsubay öğrencileri arasındaki astlık-
üstlük münasebetleri konusunda kanunî boşluk doldurulmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye bağ
lı olarak, harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen erbaş ve erlerin aylık 
almaya müstehak dul ve yetimlerinin, emekli personelde olduğu gibi ayakta ve meskende yapı
lan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerine 7b 10 oranında katılmalarını öngören bir hüküm ge
tirilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile; daimî görev, staj, tahsil ve kurs gibi nedenlerle yurt dışında 
bulunan ve tedavileri ayakta veya meskende yapılan subay, askerî memur ve astsubaylar ile bun
lardan sürekli görevde olanların sağlık muayene fişi almaya hak kazanmış aile fertleri için te
davilerinde kullanılan ilaç bedellerine % 20 oranında iştirak yükümlülüğü getiren bir düzenle
me yapılmaktadır. Yalnız madde hükmüne göre; tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl has
talıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara yakalandık
ları resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerden, tedavileri ayakta veya meskende yapılsa 
bile ilaç bedeli alınmayacaktır. Madde ile ayrıca ilaç bedellerine % 20 oranında katılma yü
kümlülüğü getiren hükmün, tatbikat ve manevralardan askerî personele, savaş halinde ise as- * 
kerî personele ve bunların sağlık karnesi almak hakkına sahip olan aile fertlerine uygulanma
yacağı hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 3. — Bu madde ile, genel gerekçede açıklanan sebeplere istinaden üvey çocuklar, 
evlat edinenler ve evlatlıklar aile tabirinin kapsamına alınmaktadır. Madde hükmüne göre üvey 
çocuklar ve evlatlıklar hakkında öz çocukların, evlat edilenler hakkında ise usulün tabi bulun
dukları hükümler uygulanacaktır. 

Madde 4. — Bu madde ile, genel gerekçede açıklanan sebeplere istinaden, harp ve vazife 
malullüğünü gerektiren sabeplerden dolayı ölen erbaş ve erlerin aylık almaya müstehak dul 
ve yetimleri bakımından, 211 sayılı Kanunun sağlıkla ilgili 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkrala
rı ile 67 nci maddesi hükümlerinden yararlanmalarına imkân sağlanmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa 3233 sayılı Ka
nunla eklenen ek 9 uncu madde ile polislere tanınan güvence ve haklar ölçü alınarak, kanunla
rın öngördüğü hallerde ve görevleri icabı silah kullanmak zorunda kalan ve yargılanan asker 
kişilere aynı mahiyette güvence sağlayan bir düzenleme yapılmaktadır. Madde hükmüne göre, 
görevleri icabı silah kullanan ve suç işleyen asker kişilerin hazırlık soruşturmaları, Askerî Sav
cı. Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından yürütülecek ve maddede öngörülen şartla
rın gerçekleşmesi halinde avukatlık ücreti sanığın ilgisine göre Millî Savunma veya İçişleri Ba
kanlığınca karşılanacaktır. Maddede, avukat tutma ve ücretin ödenme usul ve esaslarının, anı
lan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır.-

Madde 6. — Bu madde ile, Atatürk ilkelerinin ışığında tarih ve milliyet şuurunu yaymak, 
nesilden nesile aktararak sürekliliğini sağlamak için çok eski bir geçmişe sahip olan Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin, geçmişten günümüze öz varlığını tanıtabilmek, millî birlik ve beraberlik 
ülküsünü Türk toplumuna ve onun gelecek nesillerine tarihî bir miras olarak bırakabilmek için 
kurulan askerî müzelerin işletilmesinden elde edilen gelirlerin; müzelerin yenilenmesine, yeni
den kurulmasına, idamesine modernleştirilmesine ve zenginleştirilmesine sarfı için imkân sağ
lanmaktadır. . 

Madde 7. — Bu maddede, konuları ve amaçları yönünden sergilendikleri kültür varlıkları 
ile milletin öz varlığı olan, çalışmaları, yayınları ve diğer faaliyetleri ile kâr amacı gütmeyen 
askerî müzelerin, varlıklarını ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet thale Kanunu hükümleri ile Sayıştayın vize ve denetimin
den muaf tutulması Öngörülmüştür, 

Madde 8. — Bu madde ile, astsubay hazırlama ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinin, ast
subaylara göre ast sayılacakları hükmü getirilmiş ve astsubaylar ile astsubay öğrencileri arasın
daki astlık-üstlük münasebetleri konusundaki kanunî boşluk doldurulmuştur. 

Madde 9. — Bu madde ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, Devlet memurları 
ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalanmaları ha
linde tedavilerinin kurumlarınca sağlanacağı hükmünü amir bulunan 209 uncu maddesi dik
kate alınarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurların bakmakla yükümlü olduk
ları aile fertlerinin de Silahlı Kuvvetlerin sağlık tesis ve imkânlarından yararlanmalarını müm
kün kılacak bir düzenleme yapılmıştır. Maddede ayrıca sivil personelden harp ve vazife malulü 
olanlar ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ve ayrıca harp ve vazife ma
lullüğünü gerektiren nedenlerden dolayı ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerinin mağdu
riyetlerinin önlenmesi amacından hareket edilmiş ve bunlara da 211 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci maddesi hükümlerinden yararlanma imkânı sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 



— 5 — 

Diğer yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı gereği, büyük karargahlarda uzmanlık ve 
devamlılık gerektiren görevlerde, branşında uzman, özel nitelik ve tecrübe isteyen personele ih
tiyaç duyulduğundan, bu konudaki ihtiyacı karşılayacak kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 59 uncu maddesine 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen değişik
likle sağlanmıştır. Bu kadrolarda nitelikli personel istihdamını sağlayabilmek, bu personelin 
hizmete talebini artırmak ve hizmette devamlılığı temin edebilmek için, anılan personele mad
dî ve sosyal imkânlar getirilmesi gerekmektedir. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal te
sislerinden olan orduevleri, askerî kamplar gibi tesislere sivil personelin alınmasına mevzuat 
açısından imkân bulunmamaktadır, tşgal ettikleri kadroların eşidi subayların yetki ve sorum
luluklarını taşıyacak bu kişilerin gerek hizmette verimlilik sağlanması açısından, gerekse özel 
statüleri gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden yararlandırılmaları da icap 
edecektir. Ayrıca, yukarıda belirtilen imkânların sağlanması halinde, bu şahıslar ile askerî per
sonel arasındaki protokol münasebetleri bakımından da özel bir düzenleme getirilmesi zaruret 
arz edecektir. Bu nedenle madde ile, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kad
rolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerinde 
istihdam edilen sivil memurların, görevlendirildikleri kadroların eşidi subaylarla aynı seviyede 
kabul edilmesi esası getirilmiştir. Bu statüdeki sivil personel, sosyal tesislerden görevlendiril
dikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade edecektir. Yine bu madde hükmüne göre, bu 
şahıslar ile askerî personel arasındaki protokol münasebetleri düzenlenirken aynı esas ulgula-
nacaktır. 

Bu madde ile ayrıca 116 ncı maddenin (f) bendi değiştirilmiş olup, bu bentte geçen "kıya
fet kararnamesi" ibaresi, "kıyafet yönetmeliği" şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile, diğer kânunlarda yer alan "kıyafet kararnamesi" ifadesi, 
336 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeye bağlı olarak "Kıyafet Yönet
meliği" ne dönüştürülmektedir. 

Madde 11. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 12. — Yürütme maddesidir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/676 14.3.1990 
Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısını; 14.3.1990 tarihli altıncı Birleşiminde Millî Savunma Bakanı 
I. Safa Giray ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla görüşüp incelemiştir. 

Sağlık, silah kullanma, sosyal tesisler, disiplin ve sivil memurların statülerinde iyileştirme 
ve açıklık getirme maksadıyla hazırlanan bu Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmış ve maddelerine geçilmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının; 1, 2, 3, 5, 6,7, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri Komisyonumuzca uygun bulunarak 
aynen, 4 ve 8 inci maddeleri ise değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi için verilen değişiklik önergesi, Türk Silahlı Kuvvetleri emekli
lerinin sağlıkla ilgili olumsuzlukları ortadan kaldırması ve hakları olan emekli sandığı imkân
larına kavuşturulması bakımından ve gerekçesinde yazılı olan diğer hususlar yönünden Ko
misyonca uygun bulunmuş ve madde verilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesindeki maddî hata ise, "Bütün askerî öğrenciler"den sonra gelen 
(;) yer değiştirilerek "subaylar;" şeklinde değiştirilmiş ve madde bu haliyle Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Raporumu/, tasarının havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yü
ce Başkanlığa saygıyla ar/ olunur. 

Başkan 
Recep 0. Ergun 

Kayseri 
Sözcü 

Holü OrJıan Ergüder 
İstanbul 

Üye 
Erol Ağagil 

Ankara 
(7 nci Maddeye Muhalifim. Muhalefet şer

him eklidir.) 
Üye 

ismail Dayı 
Balıkesir 

Başkanvekili 
ismet Tavgaç 

Bursa 
Üye 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

(7 nci Maddeye Muhalifim) 
Üye 

Rıfat Diker 
Ankara 

Üye 
Kâzım Oksay 

Bolu 
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Üye 
Haydar Özalp 

Niğde 
Üye 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Üye 
Mümtaz Ozkok 

Sakarya 
Üye 

Pertev Âşçıoğlu 
Zonguldak 

Üye 
Ramız Sevinç 

tzmir 
Üye 

Hasan Zengin 
Manisa 

(7 nci Maddeye Muhalifim.) 
üye 

Mümtaz Güler 
Uşak 

MUHALEFET ŞERHİ 

Komisyonda görüşülmekte olan 1/676 Sayılı T. S. K. tç Hizmet Kanununun Bazı Madde
lerinin değiştirilmesine dair Tasarının 7 nci maddesine "Sayıştayın vize ve denetimine tabi de
ğildir." ibaresine karşı olduğum için katılmıyorum. 14.3.1990 

Erol Ağagil 
Ankara 

Kazım Uluscy 
Amasya 

Hasan Zengin 
Manisa 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/676 6.4.1990 
Karar No. : 119 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 18.1.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan ve Başkanlıkça ön havalesi gereği Millî Savunma komisyonunda görüşüldükten sonra 
14.3.1990 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 4.4.1990 
tarihinde yaptığı 37 nci birleşiminde Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Başkanlığın
da, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile, 
— Silahlı Kuvvetler Personelinden yurt dışında görev yapanların, hastalanmaları halinde 

ayakta veya meskende yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerinin tamamı kurum tarafın
dan karşılanmakta iken, genel uygulamaya paralellik sağlamak amacıyla söz konusu personele 
de % 20 oranında katılma yükümlülüğü getirilmesi, 

— Aile tabiri kapsamı içine, üvey çocuklar ile evlatlık ve evlat edinenlerin ilave 'edilmesi, 
— Harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen erbaş ve erlerin aylık 

almaya müstehak dul ve yetimlerinin de Silahlı Kuvvetler mensuplarına sağlanan sağlık im
kânlarından yararlandırılması, 

— Türk Silahlı kuvvetlerinden emekli olan subay ve astsubaylar ile bakmakla yükümlü 
oldukları aile fertleri ve dul ve yetimleri, harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden 
dolayı ölen erbaş ve erlerin dul ve yetimleri ve askerî hemşire emeklilerine askerî sağlık kuru
luşları yanında diğer resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından da yararlanabilme imkânı getirilmesi, 

— İç Hizmet Kanununun 87 nci ve müteakip maddeleri hükümleri dahilinde silah kullan
ma yetkisine sahip olan ve sıkıyönetim hali ile olağanüstü hallerde iç güvenliğin ve kamu düze
ninin sağlanmasında genel-kolluk kuvvetleri gibi sorumluluk üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri-
mensuplarına da 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa 3233 sayılı Kanunla eklenen 
ek 9 uncu maddesi hükümleri ile sağlanan haklara paralel bir düzenlemenin getirilmesi, 

— Askerî müzelerden sağlanan gelirlerin, bu müzelerin ihtiyaçlarında sarfedilmesine iliş
kin yeni bir düzenlemenin getirilmesi, 

— Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük Karargâhlarında, branşında uzmanlık özel nitelik ve 
tecrübe isteyen görevleri ifa eden personelin, sosyal haklar ve protokol münasebetleri bakımın
dan, görevlendirildikleri kadroların eşidi subaylarla aynı seviyeye getirilmesi, 

— Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan
ların bakmakla yükümlü oldukları eşleri ile ana, baba ve çocuklarının Silahlı Kuvvetlerin Sağ
lıkla ilgili tesis ve imkânlarından yararlandırılması, 

öngörülmektedir. Yukarıda özetlenen düzenlemelerin ışığı altında Tasarının tümü üzerin
de yapılan görüşmelerde; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda yapılan bu 
iyileştirmelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununa da yansıtılması gerektiği, çeşitli nedenlerle kamu çalışanları arasında meydana gelen 
farklılıkların hiç değilse sosyal güvenlik açısından eşit duruma getirilmesinde büyük yarar ol
duğu şeklindeki temenniler Hükümet temsilcisince de olumlu karşılanmıştır. 
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Bu temennileri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun görülerek Millî Sa
vunma Komisyonu metni maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu metninin Çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri 
ile yürütmeye ilişkin 12 nci maddesi aynen; Yürürlüğe ilişkin 11 inci maddesi ise, Çerçeve 4 
üncü madde ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan personel ve bakmakla yükümlü oldu-
ğu aile fertleri için getirilen düzenlemenin gerektirdiği hazırlıkların tamamlanabilmesi için "Bu 
Kanunun 4 üncü maddesi, Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.' 'şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak Üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Bu Rapor Sözcüsü 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Tögay Cemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 
Ali Topuz 
istanbul 

Birgen Keleş 
tzmir 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Talip Ozdemir 
Konya 

Mahmut Oztürk 
Niğde 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Idirnyeli 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

Erol Güngör 
İzmir 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Sümer Oral 
Manisa 

Şakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasan sat 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
66 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2771 sayılı Kanunla değişik ikinci bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskende muayene ve tedavi edilenlerin, sağlık kar
nesine sahip aile fertleri dahil, tedavi için gerekli malzeme ve reçete muhteviyatı kıt'a, askerî. 
kurum veya hastanece aynen verilir. Malzeme ve reçete muhteviyatının mevcut olmaması ha
linde bedeli, Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı veyahut da Sahil Gü
venlik Komitanlığı bütçesinden nakden ödenir. Her iki halde de kullanılacak ilaç bedelinin % 
20'si sağlık karnesi sahibi tarafından karşılanır. Ancak, 70 inci madde kapsamında kalan hak 
sahipleri bakımından bu oran % 10 olarak uygulanır. Bu hüküm tatbikat ve manevralarda as
kerî Personele, savaş halinde ise tüm askerî personele ve sağlık karnesi hakkına sahip olan aile 
mensuplarına uygulanmaz. Ayrıca, resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenen; tüberküloz, 4can-
ser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç göste
ren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösteren ilaç
lardan, hayatî önemi haiz oldukları Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek olanların be
dellerinin tamamı kurumlarınca karşılanır." 

MADDE 2. — 211 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"b) Sürekli veya geçici görev, tahsil, kurs, staj, dil öğrenimi veya bilgi, görgü ve ihtisas
larını artırmak maksadıyla yurt dışına gönderilen subay, askerî memur ve astsubaylar, hasta
lanmaları halinde bulundukları mahallerdeki sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene ve te
davi olabilirler. Bunların muayene ve tedavi masrafları sağlık kurum veya kuruluşlarından ala
cakları ve askerî ataşelikler veya konsolosluklarca tasdik edilen faturalara istinaden Millî Sa
vunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı veyahut da Sahil Güvenlik Komutanlığı 
bütçelerinden ödenir. Bunlardan; tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ 
nakli ve benzerî uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara yakalandıkları resmî sağlık 
kurulu raporu ile belirlenenler hariç olmak üzere, tedavileri ayakta veya meskende yapılanlar 
için kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si hasta tarafından ödenir. İlaç bedellerine katılma yü
kümlülüğü, tatbikat ve manevralarda askerî personele, savaş halinde ise askerî personele ve bun
ların sağlık karnesi alma hakkına sahip olan aile fertlerine uygulanmaz." 

MADDE 3. — 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin 172 sayılı Kanunla değişik (b) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Bu Kanunun tatbikatında aile tabiri içine giren eş, usul, füru, erkek ve kızkardeşler, 
evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocuklar aşağıda gösterilmiştir. 

1. Eş : Subay, askerî memur ve astsubayların karıları (kadın subaylar için kocalar) ile 
ölümleri halinde dul maaşı alabilen karıları (kadın subaylar için kocalar). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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MlLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türic Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Türic Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Ko- MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonu 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko- MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonu 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ' metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

2. Usul: Subay, askerî memur ve astsubayların hayatta bulundukları müddetle mukay
yet olmak üzere; yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ve bu sebeple infak ve iaşes'nin 
kendisine ait olduğu şekli ve esaslar^ yönetmelikte belirtilecek bir beyan ile tespit edilen ana, 
baba ve büyük ebeveynler ile, subay, askerî memur ve astsubayların ölümleri halinde bu kişi
lerden kendilerine dul ve yetim maaşı bağlanabilecek ana ve babaları. 

3. Füru : Subay, askerî memur ve astsubayların ortaöğrenim yapmakta olan 20, yük
seköğrenim yapmakta olan 25 ve bunlann dışında 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan er
kek ve kız çocukları ile evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek 
olan kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocukları ve subay, askerî 
memur ve astsubayların ölümleri halinde bu kişilerden kendilerine yetim aylığı bağlanabilen 
erkek ve kız çocukları. 

4. Erkek ve kız kardeşler : Subay, askerî memur ve astsubayların hayatta bulundukları 
müddetçe yardım etmedikleri takdirde zarurete düşecek çalışamaz durumda bulunan, infak 
ve iaşesinin üzerine vacip olduğu şekli ve esasları yönetmelikte belirtilecek bir beyanla tespit 
edilen erkek ve kız kardeşleri. 

5. Evlat edinen ve evlatlık : Subay, askerî memur ve astsubayların evlatlık rabıtasının 
devam etmesi şartıyla; usul ile ilgili 2 numaralı alt bentteki esaslara tabi evlat edinenleri ve 
füru ile ilgili 3 numaralı alt bentteki esaslara tabi bulunan evlatlıkları. 

6. Üvey çocuklar : Subay, askerî memur ve astsubayların bakmakla yükümlü oldukları 
ve füru ile ilgili 3 numaralı alt bentteki esaslara tabi bulunan üvey erkek ve kız çocukları." 

MADDE 4. — 211 sayılı Kanunun 3084 sayılı Kanunla değişik 70 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 70. — Subay, askerî memur ve astsubay emeklileri ile bunların 69 uncu madde 
kapsamında kalan aile fertleri, harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen 
erbaş ve erlerin aylık almaya müstehak dul ve yetimleri ve askerî hemşire emeklileri; 66 ncı 
maddenin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci madde hükülerinden aynen istifade ederler. 

Birinci fıkrada sayılan hak sahiplerine Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde 
gösterilecek esaslar dahilinde sağlık muayene fişi verilir. Muayene ve tedavileri bu fişin ibrazı 
halinde yapılır". 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 



(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

13 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 

Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 211 sayılı Kanunun 3084 sa- MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonu 
yılı Kanunla değişik 70 inci maddesi aşağıdaki metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 70. — Subay, askerî memur ve ast
subay emeklileri ile bunların 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yarar
lanabilecek aile fertleri ve dul ve yetimleri, harp 
vç vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden do
layı ölen erbaş ve erlerin aylık almaya müstehak 
dul ve yetimleri ve askerî hemşire emeklileri; di
ğer resmî sağlık kurum ve kuruluşları yanında, 
askerî sağlık kurum ve kuruluşlarından da ya
rarlanabilirler. Bunlann tedavi giderleri Emek
li Sandığınca ilgili mevzuat hükümlerine göre 
karşılanır ve sağlık karneleri Emekli Sandığı ta
rafından verilir. 

Birinci fıkrada sayılan hak sahipleri ayrı
ca, 211 sayılı Kanunun 66 ncı meddesinin (b) fık
rası hükmünden de yararlanırlar. 

Subay, askerî memur ve astsubayların, 69 
uncu madde kapsamındaki büyük ebeveynleri 
ile erkek ve kız kardeşleri ve evlat edinenlerin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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MADDE 5. — 211 sayılı Kanunun 1582 sayılı Kanunla değişik 87 nci maddesine aşağıdaki 
(VII) numaralı bent eklenmiştir. 

"VII. — Soruşturma usulü ve adlî yardım 
Silah kullanmak zorunda kalan asker kişiler hakkında, hazırlık soruşturması Askerî Sav

cı, Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından yapılır. Haklarında dava açılan sanık as
ker kişiler duruşmadan vareste tutulabilir. Olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre sanı
ğın mensup olduğu Bakanlıkça durumu uygun görülenlerin vekâlet verdiği avukatın ücreti, bu 
bakanlıkların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Avukat tutma ve avukatlık ücretinin 
ödeme usul ve esasları, Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 6. — 211 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

' 'b) Orduevleri, askerî gazino, kışla gazinoları ve askerî müzelerden elde edilen gelirler, 
bu yerlerin yenilenmesine ve yeniden inşasına veya idamesi ile modern hale getirilmesine ve 
kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesine sarf olunur." 

MADDE 7. — 211 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 104. — Orduevleri, askerî gazino, kışla gazinoları, askerî müzeler ve bunların 
yönetmelikte gösterilecek her türlü müştemilatı, sarfiyat ve muameleleri bakımından 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine ve Sayışta-
yın vize ve denetimine tabi değildir." 

MADDE 8. — 211 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"b) Bütün askerî öğrenciler; subaylara, astsubay hazırlama ve astsubay sınıf okulu öğ
rencileri aynı zamanda astsubaylara karşı ast durumunda olup, askerî öğrencelerin belirtilen 
hallerin dışında gerek kendi aralarında gerekse erbaş ve erlere karşı astlık ve üstlük münasebet
leri yoktur." k * 

MADDE 9. — 211 sayılı Kanunun 116 nci maddesinin (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 

"c) Hastalık ve ölüm hallerinde bütün sivil personel hakkında tabi oldukları özel ka
nunlar hükümleri tatbik olunur. Ancak sivil personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertle-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ;-408) 
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muayene ve tedavileri ise sadece askerî sağlık ku
ruluşlarında ve tç Hizmet Kanunu hükümleri
ne göre yapılır. Bunlara ait tedavi giderleri Mil
lî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, bütçele
rinden ödenir." 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonu 
metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Ko- MADDE 6. — Millî Savunma Komisyonu 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Ko- MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonu 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 . - 2 1 1 sayılı Kanunun 113 ün- MADDE 8. - Millî Savunma Komisyonu 
cü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde de- metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
ğiştirilmiştir. 

"b) Bütün askerî öğrenciler subaylara; 
astsubay hazırlama ve astsubay sınıf okulu öğ- , 
rencileri aynı zamanda astsubaylara karşı ast du- » 
rumunda olup, askerî öğrencilerin belirtilen hal
lerin dışında gerek kendi aralarında gerekse er
baş ve erlere karşı astlık ve üstlük mühasebetle-
ri yoktur." 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonu 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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ri, bunlardan harp ve vazife malulü olanlar ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri 
ve harp ve vazife malullüğünü gerektiren nedenlerden dolayı ölenlerin aylığa müstehak dul ve 
yetimleri, 66 ncı maddenin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci madde hükümlerinden aynen istifade 
ederler. Aile fertleri; eş, çocuklar (üvey ve evlatlıklar dahil) ile ana ve babadır." 

" 0 Sivil personelin görevdeki kıyafetleri, kıyafet yönetmeliğinde gösterilir." 
' 'g) Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıkla

malar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil memurlar Türk 
Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi is
tifade ederler. Bu statüdeki sivil memurlar ile askerî personel arasındaki protokol münasebet
lerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır." 

MADDE 10. — Asker kişilerle ilgili olup diğer kanunlarda geçen "kıyafet kararnamesi" 
ibaresi, "kıyafet yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y. Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. Y. 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı Y. 
A. M. Yûmaz 
Devlet Bakanı 

I. Çelebi 
Devlet Bakam 

M. İhzar 
Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Taşar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî-Savunma Bakanı 

İ. S. Giray 
Dışişleri Bakanı 
A. M. Yûmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. H. Doğan 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Devlet Bakanı 

M. V. Dinçerkr 
Devlet Bakanı 

I. Ozarslan 
Devlet Bakanı 

I, Ozdemir 
Devlet Bakanı 

K. Akkaya 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
tçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tşkân Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

7. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakanı 

/. Aküzüm 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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MADDE 10. — Tasarının 10 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Bu Kanunun 4 üncü mad
desi Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra, 
diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 412) 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/649) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 31.10.1989 
Sayı : K. K. On. Md. 07/101-2034/04210 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 23.10.1989 
tarihinde kararlaştırılan "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Uc Diğer Aletler Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasan sı" ve gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun bazı hükümle
ri günümüz şartlarına cevap verir nitelikte değildir. 

Bu itibarla, bürokrasiyi azaltmak, ruhsat işlemlerini çabuklaştırmak bazı kısıntıları kal
dırmak suretiyle Kanunun uygulanmasında bazı kolaylıklar getirilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Halen yürürlükte olan 6136 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin (B) bendi 
her ne kadar devlet yönetiminin en yüksek makamında bulunanlara yabancı devlet büyükle-
rince armağan edilen ateşli silahları yurda getirmelerine imkân tanımakta ise de bu madde da
ha ziyade tabanca armağan edilmesi halinde işlemekte, diğer tür ateşli silahların armağan edil
mesi halinde ise ruhsat verilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak, yabancı devlet konuklarının 
armağan etmeyi düşündükleri diğer tür silahların yurda sokulabilmesi için Kanunun bu ben
dinde değişiklik yapılması gerekmiştir. 

Bu itibarla, mezkur (B) bendi, devlet büyüklerimize armağan edilen her tür ateşli ve ateş-
siz silahın yurda sokulmasına ve ruhsata bağlanmasına imkân verecek şekilde tadil edilmiştir. 
Yine aynı bend içerisinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hükümet üyeleri 
için silahın armağan edildiğini belirtir diğer belge ibraz etme mecburiyeti de kaldırılmıştır. 

6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin son bendi Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü ile Avcılık ve Atıcılık Federasyonuna ruhsata bağlanmış silahlara ait 
mermilerin ithal yetkisini vermiştir. 
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• Ancak, aradan 10 yit gibi bir süre geçtiği halde çeşitli nedenlerle bu kuruluş herhangi bir 
ithalatı gerçekleştirmediği için, yine 6136 sayılı Kanuna 3448 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci 
madde hükümlerinin işletilmeye başlandığı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda
resi Başkanlığınca ithalat yapılacağı gözönüne alınarak, yurdumuza ithal edilecek silah ve mer
milerin tek elden yapılmasını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mer
mi ithal yetkisi kaldırılmıştır. Mezkur Genel Müdürlüğe halen uygulandığı gibi sadece atıcılık 
müsabakalarında kullanılacak özel mermi ve silahları yurda getirme imkânı tanınmıştır. 

Madde 2. — 6136 sayılı Kanun uyarınca verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarının 
geçerlilik süresi konusunda bu Kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Genellikle süre 492 
sayılı Harçlar Kanunu ışığı altında yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Ancak, uygulamada her yıl ruhsat yenilenmesinin gerek iş gücü ve gerekse zaman kaybı 
açısından getirdiği sorunları ortadan kaldırmak amacıyla silah ruhsatlarının 5 yılda bir harç 
alınmak suretiyle yenilenmesi esası getirilmiştir. 5 yıllık süre içerisinde şahsın ruhsatı alış sebe
binin ortadan kalkması halinde bu durumu ruhsat veren makama bildirmekle yükümlü tutul
muştur. Aksi halde davrananlara bir daha silah ruhsatı verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Tasarının bu maddesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet 
üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
Başbakanlık ile içişleri Bakanlığı Müsteşarı, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda
resi Başkanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş 
olanların sahip oldukları silahlarına ait ruhsatlarda süre kaydı aranmayacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca, Tasarının bu maddesi ile birden fazla silaha sahip olanlardan, durumları silah ta
şımaya uygun bulunanlara istekleri halinde her silah için ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebileceği 
hükmü de getirilmektedir. 

Madde 3. — Ateşli silahlarla girilemeyecek yerler günün ihtiyaçlarına göre yeniden tadat 
edilmiştir. Ayrıca bu maddeye getirilen en büyük yenilik de siyasî partilerin düzenleyeceği açık 
hava ve kapalı yer toplantıları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binalarına da silahla her 
ne şekilde olursa olsun girilemeyeceği kesin hükme bağlanmaktadır. 

6136 sayılı Kanunun silah taşımaya yetkili kimseler olarak gördüğü adlî ve idarî yargı ha
kim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, vali, vali yardımcıları, kaymakam ve bucak müdürle
ri, Millî İstihbarat Teşkilatı mensupları ve görevlerinin gereği olarak silah taşıma yetkisine sa
hip güvenlik görevlilerinin hangi şartlarda ve nerelere silahla girebilecekleri yeniden belirlenmiştir. 

Madde 4. — Millî İstihbarat Teşkilatının ve Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarının yurti
çinden alacakları veya yurtdışından ithal edecekleri silahlar Teşkilatın özelliği nedeniyle İçişle
ri Bakanlığı'nın denetiminden çıkarılarak uygulama esaslarının yönetmelikle düzenlenmesi ön
görülmektedir. 

Madde 5. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca ithal edile
cek silahların, bulundurma ruhsatı alabilecek olan kimselere de satılabilmesi ve sattırılabilme-
si hükmü getirilmiştir. Sattırılacak silahlarda satan kuruma ve kişiye komisyon ödenmesi hu
susu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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Madde 6. — Gerek 6136 sayılı Kanun ile gerekse diğer kanunlarla şimdiye kadar özel şa
hısların trap-skeet alanları ve atış poligonları kurabilmeleri mümkün olmamakta iken, deği
şiklik ile özel şahıslara trap-skeet ve tabanca, tüfek atış poligonları kurma imkânı sağlanmış
tır. Böylelikle tabanca bulundurma ruhsatına sahip kimselerin de açılacak bu poligonlardan 
faydalanması imkânı getirilmiştir. 

Madde 7. — 6136 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle bir kimsenin sa
hip olduğu silahlarının hepsine birden ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebileceği imkânı getirildi
ğinden, bu hükümlere aykırılık arz eden Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fık
raları kaldırılmakta ayrıca, silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanan kamu görevlileri
nin sahip oldukları zoralım silahlarını devredemeyeceklerine dair mezkur Kanunun değişik 10 
uncu maddesinin beşinci fıkrası da yürürlükten kaldırılarak bu silahların silah taşıma ve bu
lundurmasında sakınca bulunmayanlara devredilmesi imkânı getirilmektedir. 

Geçici Madde — İstiklâl savaşı gazilerinden halen hayatta bulunanlarla savaşlarda şehit 
düşenlerden veya sonradan vefat edenlerden mirasçılarına intikal etmiş bulunan 1923 yılı ve 
bu yıldan önce imal edilmiş her türlü ateşli silahlar için bir yıl içinde beyan edilmesi şartıyla 
herhangi bir belge aranmaksızın ruhsat verileceği, 1923 yılından sonra imal edildiği anlaşılan 
silahların ise müsadere edileceği ancak sahipleri hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, halen sahip oldukları bu silahlar sebebiyle haklarında 6136 sayılı Kanuna muhale
fet suçundan takibata başlanmış olanlarla henüz infaz edilmemiş mahkûmiyet kararları için 
af getirilmektedir. 

Madde 8. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 9. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet .Metlisi 
Adalet Komisyonu 29.3.1990 
Esas No. : 1/649 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1. Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (B) bendinde kanunun sistematiğine uygun olarak redaksiyon yapılmıştır. 

2. Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasına yapılan ilave ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de madde kapsamına alın
mıştır. 

3. Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun değişik Ek 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının başına fıkraya açıklık kazandırmak amacıyla "Yukarıda sayılan 
yerlerde" ibaresi eklenmiştir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

5. Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun Ek 7 nci madde
sinin birinci fıkrasına ilave edilen "bir kamu kuruluşuna" ibaresi ile Savunma Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığının kendi dışında kime silah ve mermi ithal ettirip, sat
tıracağı konularına açıklık getirilmiştir. 

6. Taraşının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

7. Tabancanın aldığı mermi adedine göre seri olup olmadığına bakılmaksızın cezanın 
artırılması, ceza adaleti ile bağdaşmadığından 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördün-
kü fıkrasındaki "mermi yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya" ibaresi 
de Tasarının 7 nci maddesine yapılan ilave ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

8. Tasarının Geçici Maddesinin ikinci fıkrası daha açık bir şekilde anlaşılmasını temin 
etmek amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur. 

9. Tasarının yürürlüğe ilişkin 8 ve yürütmeye ilişkin 9 uncu maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 412) 
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Raporumuz tçişleri Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Kâtip 
Ali Ptnarbaft 

Konya 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

istanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

tzmir 

Üye 
ihsan Nuri Tbpkaya 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 20.4.1990 
Esas No. ; J/649 
Karar No. : 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı İçişleri Bakam, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin 
de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş ve gerekçesi uygun görülerek mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz görüşmelerinde Adalet Komisyonu metni esas alınmıştır. 
6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (B) bendi ile altıncı fıkrasını değiş

tiren tasarının çerçeve 1 inci maddesi ayrı bir tasarıyla değerlendirilerek yeniden sevk edilmek 
üzere Hükümetçe geri çekildiğinden anılan madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesi tasarı metninden çıkarıldığından madde numaralarında 
gerekli teselsül sağlanmıştır. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen ve tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen 6136 
sayılı Kanunun 6 nci maddesinde geçen "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanı" ibaresindeki "Başkanı" kelimesi 390 sayılı ve "7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"ye paralellik sağlamak 
bakımından "Müsteşarı" kelimesi şeklinde değiştirilmiş ve madde bu düzenlemeyle kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen ve tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilen 6136 
sayılı Kanunun değişik Ek 1 inci maddesinde gerekli teknik düzenlemeler yapılmış; ağır bulu
nan hapis cezası kaldırılmış; para cezasının üst sınırı yeterli bulunmayarak bir milyon liradan 
beş milyon liraya çıkarılmıştır. Ayrıca silah ruhsatının iptali cezası ağır bulunduğundan ruhsa
tın tamamen iptali yerine taşıma ruhsatının bulundurmaya çevrilmesi öngörülmüş ve bu nede
ne anılan maddenin son cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen ve tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle değiştirilen 6136 
sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin başına ve sonuna birer fıkra eklenmiştir. İlk fıkra ile ithal 
edilen silahları bulundurma ruhsatı alabilecek vatandaşlara satılması ve 6136 sayılı Kanunun
da bulundurma ruhsatlı silahların vatandaşlarca atış poligonlarına götürülmesi imkânları ge
tirilmiş ve ayrıca daha önce hiç bir sebep ve şekilde mesken ya da işyeri dışına çıkarılamayan 
bulundurma ruhsatlı silah sahiplerinin de bu düzenlemeyle atış yapmak veya spor amacı ile 
atış poligonlarına gidilmesine imkân sağlanmıştır. 

Maddeye eklenen son fıkra ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen mermi ithal 
etme ve bu mermileri ihtiyaç sahiplerine satma yetkisi bu kuruluşdan alınmaktadır. Ancak Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü kendi amaçlarına uygun demirbaş silah ve mermilerini ithal ede
bilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 412) 



Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi S inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen tasarının 7 nci maddesinde bir değişiklik yapılarak yü
rürlükten kaldırılan hükümler arasına 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrası da 
dahil edilmiştir. Anılan fıkra tasarıda yeniden düzenlendiğinden tekerrürü önlemek amacıyla 
Kanun metninden çıkarılması gerekli görülmüştür. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 inci ve 9 uncu maddeleri 7 nci ve 8inci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Sözcü 
Hasan Çakır 

Antalya 
Üye 

Abdurrahman Karaman 
Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhbğlu 

Çankırı 
Üye 

ismail Köse 
Erzurum 

Üye 
M. Kemal Duduoğlu v. 

Hatay 
Üye 

Ömer Şeker 
Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 
Üye 

ihsan Bedirhanoğlu 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayıst : 412) 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 
Kâtip 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 
Üye 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 
Üye 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

tstanbul 
Üye 

Bahri Kibar 
Ordu 
Üye 

Aziz Bülent Öncel 
Şanlıurfa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
I 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (B) bendi ile altıncı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'B) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştir
me ve Destekleme İdaresi Başkanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanına ar
mağan olarak verilen ve armağan edildiği usulüne göre belgelenmiş olan her nevi ateşli ve ateş-
siz silahlar ve mermileri ile diğer aletlerin gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin ülkeye sokul
ması serbesttir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hükümet üyeleri için beyan 
yeterli olup ayrıca belge aranmaz." 

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarlarına göre sırf sporda 
kullanılan nişan tüfek ve tabancalar ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca izin veril
mek ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekilde ithal 
olunan silahlar anılan Genel Müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri 
yapılamaz." 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 6. — Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruh

satları yenileme harcı alınmak şartı ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin 
ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildir-1 

mekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez. 
Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Kuvvet Ko

mutanları, Jandarma Genel Komutanı; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçiş
leri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Em
niyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsat
larında süre kaydı aranmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 412) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTtĞÎ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya* 

pılmaana Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (B) bendi ile al
tıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"B) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Ko
mutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güven
lik Komutanının yurt dışından armağan ola
rak verilen ve armağan edildiği usulüne göre 
belgelenmek suretiyle, (her nevi ateşli ve ateş-
siz silahlar ve mermileri ile diğer aletlerden 
gümrük vergi ve resmi alınmaz. Cumhurbaş
kanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hü
kümet üyeleri için beyan yeterli olup ayrıca 
belge aranmaz.)" 

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 
belirlenecek ihtiyaç miktarlarına göre sırf 
sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalar 
ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca 
izin verilmek ve kontrol edilmek şartıyla adı 
geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu 
şekilde ithal olunan silahlar anılan Genel Mü
dürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silah
ların satış ve devri yapılamaz.'' 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Bu Kanun kapsamına gi
ren silahlar için verilen taşıma ve bulundur
ma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile 
beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş se
beplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat 
sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay 
içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hare
ket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez. 

Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Tür-

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6136 Sayıü Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. •— 6136 sayılı Kanunim 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Bu Kanun kapsamına gi
ren silahlar için verilen taşıma ve bulundur
ma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile 
beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş se
beplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat 
sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay 
içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hare
ket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez. 

Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Tür-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aran
maz. Bu ruhsatlar, mermiler için de geçerlidir. 

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yerler dı
şında geçerlidir. 

Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun hükümlerine göre, durumları silah taşıma
ya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. 

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirlenir." 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun değişik ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
* 
mistir. 

"Ek Madde 1. — A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bö
lümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında 
veya bunların eklentilerinde, 

B) öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, si
yasî partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan topla'nü ve gösteri 
yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğ
ruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma 
veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt 
yapılmakta olan iş yerlerinde, 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, 

Ateşli silahlar taşınamaz. 

Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncü maddede yazılı 
olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü madde
sinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezala
rın iki katı hükmolunur. 

(B) bendinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1,2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen 
kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (A) ve (C) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı . 412) 



(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Ko
mutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güven
lik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş olan
ların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. 

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve 
yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat 
aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de ge
çerlidir. 

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş 
olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yer
ler dışında geçerlidir. 

Birden fazla silaha sahip olanlardan bu 
Kanun hükümlerine göre, durumları silah ta
şımaya uygun olanlara istekleri halinde, mev
cut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruh
satı verilir. 

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile di
ğer hususlar yönetmelikte belirlenir." 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun de
ğişik Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1. — A) Duruşmalarda, 
mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri 
bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tu
tukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumla
rında veya bunların eklentilerinde, 

B) öğrencilerin toplu olarak oturduk
ları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumların
da, siyasî partilerin açık hava ve kapalı yer 
toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, 
derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı ola
rak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerler
de veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her 
türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının ya
pıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna 
aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan 
iş yerlerinde, 

Türkiye Büyük Millet Mec 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

kiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Ko
mutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müs
teşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Gü
venlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş 
olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. 

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve 
yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat 
aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de ge
çerlidir. 

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş 
olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yer
ler dışında geçerlidir. 

Birden fazla silaha sahip olanlardan bu 
Kanun Hükümlerine göre, durumları silah ta
şımaya uygun olanlara istekleri halinde, mev
cut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruh
satı verilir. 

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile di
ğer hususlar yönetmelikte belirlenir." 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun de
ğişik Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1. — A) Duruşmalarda, 
mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri 
bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tu
tukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumla
rında veya bunların eklentilerinde, 

B) öğrencilerin toplu olarak oturduk
ları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumların
da, siyasî partilerin açık hava ve kapalı yer 
toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, 
derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı ola
rak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerler
de veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her 
türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının ya
pıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna 
aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan 
iş yerlerinde, 

si (S. Sayısı : 412) 
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bentlerinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler. 

(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler 
eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikiyüzbin liradan 
bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah ruhsatları iptal edilir ve 
kendilerine bir daha ruhsat verilmez, tptal edilen ruhsatta belirtilen silahın iki ay içinde ruhsa
tı veren makamca silah taşıma veya bulundurmasında sakınca olmayan kimselere veya Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunun takdir edeceği bedelle aynı Kuruma devredilir." 

MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun değişik Ek 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ek Madde 6. — Millî istihbarat Teşkilatının demirbaş silahları, yedek parça ve mermile
ri ile Teşkilat mensuplarının yurt içinden temin edecekleri veya yurt dışına gittiklerinde bir de
faya mahsus olmak üzere gümrük vergi, resim ve harçlarını ödemek suretiyle getirecekleri zati 
silah ve mermilerinin yurda sokulmasına dair usul ve esaslar içişleri Bakanlığının görüşü alı
narak Millî istihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikte be
lirtilir. Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 



(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana 
binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen 
yerlerde, 

Ateşli silahlar taşınamaz. 
Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna ay

kırı olarak ateşli silahları veya bunların mer
milerini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakla
rı veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk 
Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde ya
zılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hak
kında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların 
iki katı hükmolunur. 

(B) bendinde sayılan yerlerde 7 nci 
maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde 
belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenliği için 
görevli bulunan polis ve jandarma personeli, 
(A) ve (C) bentlerinde sayılan yerlerde ise yal
nız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan 
polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşı
yabilirler. 

(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerle
re silahla giren veya buralarda silah taşıyan ki
şiler eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikiyüzbin li-, 
radan birmilyon liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır, ayrıca silah ruhsatları iptal 
edilir ve kendilirine bir daha ruhsat verilmez. 
İptal edilen ruhsatta belirtilen silahın iki ay 
içinde ruhsatı veren makamca silah taşıma ve
ya bulundurulmasında sakınca olmayan kim
selere veya Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun takdir edeceği bedelle aynı Kuruma 
devredilir." 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana 
binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen 
yerlerde, 

Ateşli silahlar taşınamaz. 
Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna ay

kırı olarak ateşli silahları veya bunların mer
milerini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakla
rı veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk 
Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde ya
zılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hak
kında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların 
iki katı hükmolunur. 

(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 
7 nci maddenin T, 2, 3 ve 4 numaralı bentle
rinde belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenli
ği için görevli bulunan polis ve jandarma per
soneli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yal
nız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan 
polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşı
yabilirler. 

(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerle
re silahla giren veya buralarda silah taşıyan ki
şiler eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa 
ikiyüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah ruh
satları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine 
bir daha taşıma ruhsatı verilmez. 

MADDE 3. — Tasarının 4 üncü madde
si 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 7. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kanu
nen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya ettirir. Bu silah
lar, bu Kanuna göre silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılır veya sattırılır. 

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum veya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satıştan 
sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanılış biçimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı geçen idare
nin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko
nulacak yönetmelikte belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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Ettiği Metin) E t t i # M e t i n > 

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun Ek 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ek Madde 7. — Savunma Sanayii Ge
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, ka
nunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan 
silah ve mermileri ithal eder veya bir kamu ku
ruluşuna ithal ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna 
göre silah taşımaya veya bulundurmaya hak 
kazanmış kişilere satılır veya bir kamu kuru
luşuna sattırılır. 

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum v6-
ya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satış
tan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanış bi
çimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı ge
çen tdarenin görüşü alınarak içişleri Bakan
lığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir." 

MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun Ek 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Silah ruhsatı almasında mani hali bulun
mayan her Türk vatandaşı bulundurmak mak
sadıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruh
satı mesken yada iş yerinde bulundurmak üze
re iki şekilde verilir. Bulundurma ruhsatlı si
lahların bir yerden başka bir yere nakli için 
mahallinin en büyük Mülki Amirinin verece
ği nakil belgesi gereklidir. Bu belge satış po
ligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. 
Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün 
ve güzergah haricinde silah, mesken veya iş ye
ri dışına çıkarılamaz. 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destek
leme idaresi Müsteşarlığı kanunen yurda gir
mesinde sakınca bulunmayan silah ve mermi
leri ithal eder veya bir kamu kuruluşuna it
hal ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silah 
taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış 
kişilere satılır veya bir kamu kuruluşuna sat
tırılır. 

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum ve
ya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satış
tan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanış bi
çimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı ge
çen tdarenin görüşü alınarak tçişleri Bakan
lığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce be
lirlenecek ihtiyaç miktarına göre, sırf sporda 
kullanılan nişan tüfek ve tabancalar ile bun
lara ait mermiler tçişleri Bakanlığınca izin ve
rilmek ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen 
Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekil
de ithal olunan silahlar ve mermileri anılan 
Genel Müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. 
Bu silahların satış ve devri yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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MADDE 6. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Ek Madde 11. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Atıcılık ve Avcılık 
Federasyonu ile diğer kamu kuruluşlarının sahip oldukları atış poligonları dışında, özel şahıs
ların trap, skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açması içişleri Bakanlığının iznine 
tabidir. Bu gibi yerlerde kullanılacak silah ve fişeklere ait hususlar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 7. — 6136 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrala
rı ile değişik 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde — istiklal Savaşı gazilerinin halen hayatta olanlarının yanlarında kalan ve
ya savaşlarda şehit düşenlerden veya sonradan vefat edenlerden varislerine intikal etmiş bulu
nan 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edilmiş r̂ er türlü ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlar için 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde beyan edilmek suretiyle, herhangi bir bel
ge aranmaksızın ruhsat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği Kriminal Polis Laboratuvarla-
rınca tespit edilen silahlar müsadere edilir. Ancak, sahipleri hakkında herhangi bir kanunî iş
lem yapılmaz. 

Birinci fıkrada bahsedilenlerden bu Kanunun.yürürlük tarihinden önce haklarında 6136 
sayılı Kanuna muhalefet suçundan takibata başlanmış olanlar hakkında takibatlar durdurulur 
ve takibata esas olan silahları kendilerine iade edilir. Mahkumiyet kararları ile müsadere ka
rarları infaz edilmez ve infaz edilmiş olanlar dahil kanunî sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmi
yet hükümlerine ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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MADDE 6. — Tasarının 6 nci madedesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 6136 Sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 
10 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlük
ten kaldırılmış ve 12 nci maddesinin dördün
cü fıkrasındaki "Ateşli silahın tüfek veya" ke
limelerinden sonra yer alan (mermi yatağı da
hil mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca 
veya) kelimeleri madde metninden çıkarılmış
tır." 

GEÇtCt MADDE 1. — İstiklal Savaşı 
gazilerinin halen hayatta olanlarının yanların
da kalan veya savaşlarda şehit düşenlerden ve
ya sonradan vefat edenlerden varislerine inti
kal etmiş bulunan 1923 yılı ve bu yıldan önce 
imal edilmiş her türlü ateşli silah, bıçak, ka
ma ve kılıçlar için bu Kanunun yayımı tari
hinden, itibaren bir yıl içinde beyan edilmek 
suretiyle, herhangi bir belge aranmaksızın ruh
sat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği 
Kriminal Polis Laboratuvarlarınca tespit edi
len silahlar müsadere edilir. Ancak, sahipleri 
hakkında herhangi bir kanunî işlem yapılmaz. 

Birinci fıkrada bahsedilenlerden bu Ka
nunun yürürlük tarihinden önce haklarında 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan taki
bata başlanmış olanlar hakkında takibatlar 
durdurulur. Mahkumiyet kararları ile müsa
dere kararları infaz edilmez ve infaz edilmiş 
olanlar dahil kanunî sonuçları ortadan kal
kar. Müsadere edilmiş olup da halen muha
faza edilen takibata esas olan silahları kendi
lerine iade edilir. Mahkumiyet hükümlerine 
ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır." 

(içişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 6 nci maddesi 
5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fık
raları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış ve 12 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasındaki "Ateşli silahın tüfek 
veya" kelimelerinden sonra yer alan (mermi 
yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten faz
la tabanca veya) kelimeleri madde metninden 
çıkarılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Adalet Komis
yonunca kabul edilen Geçici 1 inci madde Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük MtlUet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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MADDE 8. —- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
1. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

Â. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakam 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Alitnkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tîıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
Ç. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Afktn 

Millî Savunma Bakanı 
/. ıS". Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Ştvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
£ Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Etliği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 8 inci maddesi 
7 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 9 uncu madde
si 8 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 




