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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tedavi olmak amacıyla yurt dışına giden Bayın
dırlık Balkanı Şerafettin Elçi'ye Devlet Bakanı Mus
tafa Kıiıç'ın, 

Görevle yurt dışına giden Maliye Bakam Ziya 
Müezzinoğlu'na da İşletmeler Bakanı Kenan Bulut-
oğlu'nun vekillik; etmelerinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Miiılletvekiili Mustafa Başoğlu ve 4 arka
daşımın, 10/29 esias numaralı Meclis Araştırması öner-
gesiimi, 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 3 arka
daşınım da, 8/9 esas numarailı Genel Görüşme öner
gesini geri aldıklarına dair önergeleri okundu; anı
lan Meclis Araştırması ve Genel Görüşme önergele
rinin gündemden çıkardıkları bildirildi. 

Bazı Orman Suçlarımın Affına ve Bunlardan Mü
tevellit İdare Şahsi haklarının düşürülmesine dair 
Kanunun (1/154) (S. Sayısı : 329) Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince ikinci kez, bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresine ilişkim Millet Meclisinin; Cumhurbaşkanı
nın bir daha görüşülmek üzere kanunları bir defa
dan fazıla geri gönderme yetkisinin bulunmadığı yo
lundaki görüşü kabul edildi; Kanunun, yayınlanma
sı için tekrar Cumhurbaşkanlığına sunulacağı bildi
rildi. 

Alınan bu karar gereğince : 
Cumhurbaşkanınca ikinci defa geri gönderilen; 

26 . 4 . 1976 tarihli ve 1982 numaralı, 633 sayılı Di
yanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu Kanuna 4 geçici madde eklenmesine dair Kanu
nun da, yayınlanması için tekrar Cumhurbaşkanlığı
na sumulacağı açıklandı. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 275 sa
yılı Topllu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasının 
11 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tek
lifinin (2/356) doğrudan doğruya gündeme alınma-
ısına dair önergesi reddolundu. 

C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yü-
ce'nin, Sosyal Güvenlik İşlemlerinim Birleştirilmesi 
hakkında Kanun teklifinin (2/473) doğrudan doğru

ya gündeme alınmasına dair önergesi kabul edildi. 
Danışma Kurulunun : 
335, 141'e 1 neti ek, 333 ve 134 S. Sayılı Kanun 

tasarı ve tekliflerinin (141'e 1 nci ek S. Sayılı tasa
rınım 48 saat beklenmıeksizin Gelen Kâğıtlardan gün
deme alınması kaydıyla.) gündemin «Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmının ilk sıralarında yer alması ve görüşülmeleri
ne sunuşlardan sonra başlanılmasına dair önerisi ka
bul olundu. 

Ankara Milletvekili Altan Öymen ve 6 arkada
şının, 24 . 7 . 1950 tarihli, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 16 nci maddesiln'in (1) ve (2) numaralı bent
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine ilişkin Kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili 
Sadulılah Usum'i ve Kars Milletvekili Doğan Aras-
lı'nın aynı konuda teklifi, j(2/734, 2/731) (S. Sayısı : 
335) ve 

Adana Milletvekili Haşlan Cerit ve 3 arkadaşının, 
Bolu ilimlin Mengen kazasının Pazarköy nüfusuna 
kayıtlı Kâzım oğlu Fatma'dan doğma 1939 doğum
lu Dilaver Göçmen'in Cezasının Affı hakkında Ka
nun teklifi. (2/718) (S. Sayısı : 333) kabul edildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla değişik elk geçici 8 nci maddesinin 3 
ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında Kanun 
tasarısının (1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sa
yısı : 141'e 1 nci ek) bazı maddeleri ve başlığı üze
rinde C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plan Komisyonunun benimseme
leri: kabul olundu ve tasarımın kesinleştiği bildirildi. 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yar
gılama Usuillerıi hakkında Kanun tasarısının (1/107) 
(S. Sayısı : 134) yarınki birleşime ertelenmes'ine iliş
kin grup yöneticilerinin teklifi üzerine : 

19 Nisan 1979 Perşembe günü s*at 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.20'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Denizli 

Muslih Görentaş Mustafa Gazalcı 
Divan Üyesi 

İstanbul 
Recep Özel 
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No. : 67 
II. — GELEN KAĞITLAR 

19 . 4 . 1979 Perşembe 

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Erol Yeşilpınar'ın, 1581 

sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Ka
nunu ile yürürlükten kaldırılan 2836 sayılı Kanuna 
tabi Tarım Kredi Kooperatiflerinde ve 2834 sayılı 
Kanuna Tabi Tarım Satış Kooperatiflerinde ve Bir
iliklerinde Özel Sigortalı Olarak Çalışmış Olanların 
Hizmetlerinin Sonradan Tabi Oldukları Kurumlar
daki Hizmetleriyle Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi. (2/740) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ko
misyonlarına) 

2. — C. S. Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu' 
nun, Şehit Bekçiler Hasan Çırak ile Ali Karakuzucu' 
nun Ailelerine Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Teklifi. (2/741) (Plan Ko
misyonuna) 

3. — Antalya Milletvekili Galip Kaya ve 12 ar
kadaşının, Antalya Akdeniz Üniversitesi Yasası Tek
lifi. (2/742) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

C. Senatosundan Dönen İsler 
1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değişıtirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı. (1/153) (Plan Komisyonuna) 

2. — İdarei Umumi yei Vilayat Kanununun 
16.7.1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 
ncı Maddesiyle 140 ncı Maddesinin 1 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/112, 2/491, 
2/583, 2/665) (İç&şferi Komisyonuna) 

Rapor 
1. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan Resmi 

Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devre
dilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Şener Battal ve Ankara Milletvekili Semih Er-
lyıüdiz'ın aynı konudaki Kanun teklifleri ve Milli 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/47, 2/510, 
2/16G S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 19.4.19*79) 
(GÜNDEME) 

»>•••«« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN :Biaşkab'yekiii Muslîh GürcnCaş 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İ lanbul), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 ne] Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmeler© 
başlıyoruz. 

Sonradan gelen arkadaşlar birer tezkereyle Baş
kanlığa burada olduklarını lütfen bildlkisinler. 

Gündem dışı söz talepleri var, fakat elimizde Ço
cuk Mahkemeleri Kanun Tasarısı olduğu için gün
demimiz yüklüdür, bu bakımidiain gündem diışı s'öz 
v irmeyeceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çocuk Mahkemelerinin Kurulusu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/107 (S. Sayısı : 134) 
(1) 

BAŞKAN — Kanun Tasarı ve tekliflerinin görüş-
mielerine ıbaşilıyöruz. 

Gündemimizin «Kanun Talsarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının. birinci 
sırasında yer alan 134 S. Sayılı, Gocuk Mahkemele
rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak-
kunda Kanun Taısari'sunın gör üşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. 
Hükümielt yerini aHmiş'tır. 
Komisyon burada, mı eferidim? 
Sayın Köylüoğlu?.. 
Sayın komisyon, lütfen yerinizi alın. 
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Toptan, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; görüşmeye başlamakta olduğumuz Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Kanun Tasarısı hakkında Adalet Partisi 
Grubu adına kısa maruzatımızı arz etmeden evvel 
şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. 

Sayın üyeler, çağımızın değişen şartları içerisinde 
her geçen gün çocuk yaştaki insanların daha çok suç 
işlediği, yapılan incelemeler ısonucu anlaşılmış bu
lunmaktadır. Günden güne küçük suçlu sayısının art
makta olması, ülkeleri ve ülkeleri idare edenleri bu 
konuya özel bir önem vermeye sevketmiştir. 

Küçükleri suça iten sebepler ve bunlara çareler 
aranarak yeniden topluma kazandırılmaları, suç işle
memiş insan haline getirilmelerinin sağlanması yo
lumda, bütün dünyada ve Birlemiş Milletler Teşkila
tında geniş çalışmalar ve incelemeler yapılmıştır. 

(/) 134 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Hemen hemen bütün ceza kanunlarında yaşı kü
çük suçlular için daha az cezalar tertip edilmiş ol
ması, meselenin halli için yeterli görülemez, büyük 
ısuçlular gibi muhakeme edilen ve gene onlar gibi 
cezası infaz edilen küçük suçluların yeniden topluma 
suç işlememiş bir halde kazandırılmaları güç olacak
tır. Onların değişik bir usulde yargılanmaları ve de
ğişik bir tarzda cezalarının infazı gerekir. 

Bu düşüncelerin sonucu olarak, ilk defa 1889 yı
llında Amerika'da, Şikago'da ilk çocuk mahkemesi ku
rulmuştur. Çocuk mahkemeleri, belli şartları taşıyan 
hâkimler ile çocuk psikolojisine vakıf bu işin tek
nokratı, yardımcı elemanlarla çalışmak zorundadır. 
böyle odunca, çocuğun suç işleımeisine sebep olan 
olaylar daha iyi tahlil edüietbiteöek, çocuk suçluyu suç 
işlemez hale getirecek tedbirler daha kolay ve' doğru 
alımalbilieciektir.. 

1889 yılından sonra çocuk mahkemeleri bütün 
dünyaya süratle yayılmaya başlamıştır. Üzerindie çok 
söz söylenmiş olmasına., şimdiye kadar bütün siyalsi 
p ait ilerimiz bu konuda mıüıspeıt fikirler beyan eltmiş 
olmasına rağm'en, lakemizde çocuk mahkemeleri ku-
rulamaımışitır. Bu nedenlerle, tasarının Millet Meclisi 
gündemime gelmiş olimalsından Adalet Partisi Grulbu 
olarak büyük bir memnuniyet ve bahtiyarlık duymak
tayız. 

Hiç şüphe yok ki, kamun kâğıt üzerinde kaldığı 
ve bu haliyle kurulduğu takdirde, meselenin halli 
için yeterli sayılamaz. Bu selbeple, görüşeceğimiz ka
nun tasarısının kanunlaşmaisı ile ülkemizde çocuk 
suçluluğu meselesinin halledilmiş olacağını farz et
mek, düşünmek mümkün değildir. Maddelerin mü
zakeresinde ds göıüieceği üzere, tasarı, ülkemiz şarlt* 
fcrı karşısunda yerime g!eitirilm;e!s!İ, en azından şimdilik 
yenime getirilmesi pek mümkün olmayan birtakımı 
hususlar ihtiva etmektedir. 

Bütün ülkede (tasarı öngörmüş olmasına rağmen), 
il ve ilçelerde bütün ülke çapında mıah'k'ernleltefin ku
rulmanı şimdilik mümkün değildir; yeterli hâkim bu
lunamadığı için mümkün değildir, yeterli uzman, 
yardımcı uzman bulunamayacağı için mümkün de
ğildir. Öte yandan, kısa vadede, tasarının öngördüğü 
çocuk ıslahevleriyle, ayrı çocuk cezaevlerinin kurul
ması, yapılması mümkün görüimieımıelkfcedir. Alma, bü-
'tün bunlara rağmen, kanunda maddeler üzerinde gö
rüşmeler yapılırken temas fırsatını bulacağımız bir
takım aksaklıklara rağmen, Adalet Parlt'isi Grubu 
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olarak Çocuk Mahkemeleri Kuruluş Kanununa yü
rekten kaltılıyor ve dîeisifcdkl'iyîoruz. 

Kanun kalbul edildikten sonra birtakım yardımcı 
müe:Geöelerin de kurulmasıyla, bu konuda dünyanın 
çok gerisinde kalmış olan ülkemizin çok büyük bir 
mesafe kaıtedeceğine yürekten inanıyoruz. 

ıBu duygu ve düşüncelerle Aldalet Partisi Grubu. 
aldrna kanunun lehinde olduğumuzu arz ©der Yüce 
Meclis© saygılar sunarım, (AıP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Toptan. 
Başka grup adına söz isteyen var mı efendim?.. 

Yok. 
Kiş'isel olarak söz isteyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarıniza sunuyorum: Ka-

ıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil'miş'tir. 
1 ,nci maddeyi okutuyorum: 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Uiîuleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Mahkemelerin Kuruluşu 
Madde 1. — Her il ve asliye mahkemesi teşkilatı 

bulunan her ilkede bir çocuk mahkemesi kurulur. İl
lerde kurulan çocuk mahkemeleri bir Başkan ve iki 
üyeden teşekkül eder. İlçe ve merkez ilçelerdeki ço
cuk mıaihkemelerinde ise (bir hâkim bulunur. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla 
çocuk mahkemesi kurulabilir. 

İl merkezlerindeki çocuk mahkemeleri, ağır ceza 
mahkemesi; ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahke
meleri asliye ceza mahkemesi dereeeslindedir. 

İl ve ilçe çoculk mahkemelerinde görev yapacak 
hâkimler Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından doğ
rudan doğruya bu mahkemelere aitana'bilecelkleri gi
bi, iş ve kadro imkânları nazara alınarak, görevli 
oldukları mahaldeki çocuk mahkemeleri nezdıinde 
yetkli ile de görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiş'tir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

Çocuk Mahkemeleri Başkıan ve Üyeleriyle Çocuk 
Mahkemesi Hâkiminin Nitelikleri 

Madde 2. — Çocuk mıalhkemelleri başkan ve üye
leriyle çocuk maıhkemesi hâkiminin nitelikleri şun
lardır: 

1. İllerdeki çocuk mahkemesi başkan ve üyele
rinin, 

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

ıb) 30 yaşını bitiririş buılunm;aları ve çocuk sa
hibi olmaları gereklidir. 

2. İlçe ve meıtez ilçelerdekü çocuk maıhkemesi 
hâkimlerinin hâkim veya hâkim yardımcısı olması 
ve tercihan çocuk sahibi bulunmaları yeterlidir. 

3. tutardaki çocuk mahkemesinde görev yapacak 
başkan ve üyelerin kadro imkânları elverdiği oranda 
ayrı cinsiyetten olmaları Yüksek Hâkimler Kurulunca 
sağlanır. 

BAŞKAN — Maddle üzerinde Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum.- Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edlilmişitir. 
3 ncü maddeyi okuftuyoırum: 

Başkan, Üye ve Hâkimlerin Görev Yapalmıamalân 
Hali 

Madde 3. — Çoculk Mahkemesi Başkan ve üye
leriyle çocuk Mahkemesi hâkimlerinin hukuki veya 
fiili sebeplerle görev yapamamaları hallinde, bu mah
kemede görev yapacak Başkan, üye ve hâkimler Yük
sek Hâkimler Kurlunca önceden bellli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..., 

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

Savcılık Teşkilatı' 
Madde 4. — Bu kanuna göre savcılık görevi, ço

cuk mahkemelerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet 
savcısı veya görevlendireceği yardımcıları taraflından 
yerime getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerilnde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum;: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edi'ltaişitir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: ı 

Temyiz Mercfii 
Madde 5. — Çocuk mahkemelerinden verilen hü

kümlerin, Yargıtay Ceza dairelerinden hanigilleri tara
fından müsltemirren tetkik edileceği Yargıtay Başkan
lar Kurulunca tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerilnde Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çocuk Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri 

Çocuk Mahkemelerimin Görevi 
Mıadde 6L — Çocuk mahkemelerinin görevleri 

şunlardır1: 
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15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından ,işlenen 
'genel: mahkemelerin görevine giren ağır öezıalı suçlara 
ilişkin davalar iileıideki çocuk maihkeımekııdnıdls; bu
mun dışımda kalan suçlara ilişiklin davalar ilçe ve 
ımıeiikez ilçe çocuk mahkemelerinde görülür. 

Olağanüstü hailler, sıkıyönetim ve saıvaş hali ile 
askeri mahkemelerin görevlerime güren suçlar ile Ana
yasanın 136 ncı maididesinin ikinci paragraf ırada sayı
lan suçlara ilişkin hükümler saklıdır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «Çocuk Mahkemelerinin Ku

ruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
Tasarısı» nın 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında yer 
alan (15) rakamının (18) olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. , ; # 

Uşak Tunceli ' 
M. Selâbattin Yüksel Hüseyin Erkanlı 

Uşak Konya 
î smai Aydını Ahmet Çobanoğlu 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Önergeyi 
geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir; , 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi 

Madde 7. — İllerdeki çocuk mahkemelerinin yargı 
çevresi il hududu ile; ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk 
mahkemelerinin yargı çevresi ise, ilçe hudutları ile sı
nırlıdır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 

Tedbirlerde Yetki 
Madde 8. — 10 ncu maddede yazılı tedbirler su

çun işlendiği yer mahkemesince alınabileceği gibi kü
çüğün menfaatleri bakımından ailesinin veya birlikte 
yaşadığı kimselerin bulunduğu yer mahkemelerince 
de alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Suçların Birlikte İşlenmesi Hali 

Madde 9. — Bu kanunda yazılı suçlar büyüklerle 
birlikte işlendiği takdirde hazırlık soruşturması sıra
sında evrak tefrik olunur; soruşturma ve kovuşturma 
ayrı. ayrı yürütülür. 

Bu halde, çocuk mahkemeleri küçükler hakkında 
gerekli tedbirleri uygulamakla beraber lüzum gördü
ğü takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı genel 
mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tedbirler, Cezalar ve Bunların Uygulanması 

Küçüklere Uygulanacak Tedbirler 
Madde 10, — Küçükler hakkında aşağıda yazılı 

tedbirler uygulanır. 
1. Veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine 

alan karabadan birine teslim, 
2. Bakıp gözetmeyi üzerine alan güvenilir bir aile 

yanına yerleştirme, 
3. Bu maksatla kurulmuş çocuk bakım ve yetiş

tirme yurtlarına veya benzeri resmi yahut özel kurum
lara yerleştirme, 

4. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli ida
reler, bankalar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bun
ların ortaklıkları tarafından kurulmuş fabrika, mües
sese veya ziraat işletmeleri veya benzeri teşekküllerle 
işyerlerine yahut meslek sahibi bir usta yanına yerleş
tirme, 

5. Resmi veya özel bir hastaneye veya tedavi evi
ne yahut eğitimi güç çocuklara mahsus kurumlara 
yerleştirme, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum : 

11 Yaşını Bitirmemiş Küçükler Hakkında 
Tedbir Uygulaması 

Madde 11. — Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitir
memiş olanlar hakkında kovuşturma yapılamaz ve 
ceza verilemez, 

Ancak, fiil kanunen bir seneden ziyade hapis ceza
sını veya daha ağır bir cezayı müstelzim ise hakların
da 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanır. 

11 yaşını bitirmemiş küçükler hakkında, veli veya 
vasi yahut hamakla yükümlü kimseler tarafından ye-
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terli tedbir alınması halinde, mahkemece diğer tedbir
ler uygulanmayabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
15 Yaşılı Doldurmayan Küçükler Hakkındaki 

Tedbir ve Cezalar 
Madde 12: — Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitir

miş olup da, 15 yaşını doldurmamış olan küçükler 
hakkında 20 nci maddeye göre yapılan inceleme, ceza 
tertibini gerektirmiyorsa mahkemece* 10 ncu maddede 
yazılı tedbirlerden biri uygulanabilir. 

Aksi halde haklarında aşağıda yazılı ceza tayin 
olunur. 

1. îdam cezası yerine 15 sene ve müebbet ağır 
hapis cezası yerine 10 seneden aşağı olmamak üzere 
hapis cezası verilir. 

2i Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağrı hapis ceza
ları hapse çevrilir. Ancak, bu fıkranın tatbiki sure
tiyle hükmolunacak cezalar her fiil için 7 seneden 
fazla olamaz. İçtima halinde Türk Ceza Kanununun 
genel hükümleri uygulanır. 

3. Kamu hizmetlerinden yasaklılık ve genel gü
venlik gözetimi altına alınmak cezaları uygulanmaz. . 

Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. 
Fiili işlediği zaman 15 yaşını bitirmeyen sağır - dil

sizler hakkında kovuşturma yapılamaz, bunlar hak
kında 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bu madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Çocuk Mahkemelerinin Kuru

luşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
Tasarının 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak Konya 
M. Selâhattin Yüksel Hüseyin Kaleli 

Konya; Uşak 
Ahmet Çobanoğlu İsmail Aydın 

Ordu 
Günay1 Yalını 

«15 Yaşını Doldurmayan Küçükler Hakkındaki 
Tedbir ve Cezalar 

Madde 12. — Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitir
miş olup da, 15 yaşını doldurmamış olan küçükler 
hakkında 20 nci maddeye göre yapılan inceleme, 
ceza tertibini gerektirmiyorsa mahkemece 10 ncu 
maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanabilir. 

Aksi halde haklarında aşağıda yazılı ceza tayin 
olunur, 

1. İdam cezası yerine 15 sene ve müebbet ağır 
hapis cezası yerine 10 seneden aşağı olmamak üzere 
hapis cezası verilir. 

2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis ce
zaları hapse çevrilir. Ancak, bu fıkranın tatbiki- sure
tiyle hükmolunacak cezalar her fiil için 7 seneden 
fazla olamaz. 

3. Kamu hizmetlerinden yasaklılık ve genel gü
venlik gözetimi altına alınmak cezalan uygulanmaz. 

Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. İçtima 
halinde Türk Ceza Kanununun genel hükümleri uy
gulanır. 

Fiili işlediği zaman 15 yaşını bitirmeyen sağır - dil
sizler hakkında kovuşturma yapılamaz, bunlar hak
kında 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygu
lanır.» 

Gerekçe -J 
Metinde hiçbir değişiklik yapılmamış sadece 2 nci 

fıkranın sonunda bulunan «İçtima halinde Türk Ceza 
Kanununun genel hükümleri uygulanır» cümlesi, 1 ve 
2 nci fıkraların uygulanmasında nazara alınmasını 
sağlamak için fıkraların dışına alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
buradaki fıkranın genişletilmiş bir şeklidir, katılıyo-
ruz< 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADADLET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan önergenin değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Tedavi Kurumlarına Yerleştirme 

Madde 13. — 20 nci maddeye göre yapılan araş
tırma sonunda fiili işlediği zaman şuurunun veya ha
rekâtının serbestisini tamamen kaldıracak surette akıl 
hastalığına müptela olduğu anlaşılan küçüğün, mah
kemece resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilmesi
ne karar verilir, 

Resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilen küçük 
yerleştirildiği müessesenin sağlık kurulunca iyileştiği-
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ne dair verilecek rapor üzerine çocuk mahkemesince 
serbest bırakılır. 

Bu husustaki rapor ve kararda hastalığın ve suçun j 
mahiyeti gözönünde tutularak kamu güvenliği bakı
mından, küçüğün tıbbi kontrol ve muayeneye tabi tu
tulup tutulmayacağı, tutulacaksa müddet ve fasılası ı 
da gösterilir. i 

Tıbbi kontrol ve muayene çocuk mahkemesinin r 
bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığınca karar ve ra
porda gösterilen müddet ve fasılalarla küçüklerin bu
lunduğu mahalde, yoksa en yakın salahiyetli müte
hassısı olan bir hastane sağlık kuruluna sevk edilme
leri suretiyle temin olunur. 

Bu tıbbi muayene sonuçları gerektiriyorsa; Küçük, 
Çocuk Mahkemesi kararıyla yine resmi veya özel bir 
hastaneye yerleştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var. 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Geri alı
yoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — 13 ncü madde ile ilgili önerge geri 
alınmıştır. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş- I 
tir. 

Korunmaya Muhtaç Küçükler Hakkında 
Tedbir Uygulaması 

Madde 14. — Veli, vasi, bakmakla mükellef olan 
kimse veya Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine; 
beden, ruh, ve ahlak gelişmeleri veya şahsi güvenlik
leri tehlikede olan yahut ebeveynine karşı vahim bir 
itaatsizlikte bulunan küçükler hakkında, küçüğün bu
lunduğu yer ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerin
ce 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanır. 

Diğer kanunlara göre de, küçükler hakkında ko
ruma tedbiri ittihazı ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk I 
mahkemelerine aittir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... I 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tedbirlerin Müddeti 

Madde 15. — Küçükler hakkında uygulanan ted
birler en geç 18 yaşını ikmal etmeleriyle sona erer. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. } 
Tedbir Uygulanmaması • 

Madde 16. Hüküm zamanı 18 yaşını ikmal j 
etmiş bulunanlar hakkında tedbir uygulanmaz. i 

19 . 4 . 1979 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

' Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tedbirlerin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 

Madde 17. — Gözetici, veli, vasi, bakıp gözetme
yi üzerine alan kimse veya Cumhuriyet Savcılığı ile 
10 ncu maddede yazılı teşekkül veya kurumların yet
kilileri tarafından yapılan müracaat üzerine veya 
re'sen çocuk mahkemesi küçük hakkında uygulanan 
tedbir yerine bir diğerini uygulamaya veya büsbütün 
kaldırmaya yetkilidir, 

Uygulanan bir tedbirin değiştirilmesine, bu ted
bire hükmeden mahkeme yetkilidir. Acele hallerde 
küçüğün bulunduğu yerdeki çocuk mahkemesince de 
geçici tedbir alınabilir. Bu takdirde durum ilk ted
biri alan mahkemeye bildirilir, tcabeden tedbire veya 
tedbirin değiştirilmesine bu mahkemece hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri 
Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 

Madde 18. — Bu kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
• 

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

Soruşturma 
Madde 19. — Küçüklerin işledikleri suçlarda ha

zırlık soruşturması C. Savcısı veya görevlendireceği 
yardımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar ve
rilmesi küçük hakkında tedbir uygulanmasına mani 
değildir. 

Küçükler tarafından işlenen suçlarda ilk soruştur
ma yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Ceza veya Tedbir Uygulanmasından Önce 
Yapılacak İnceleme 

Madde 20. — Bu kanunda gösterilen ceza veya 
tedbirlerin uygulanmasından önce gerekirse küçüğün; 

a) Aile, terbiye ve okul durumu, gidişatı, içinde 
yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi ge
rekli görülen sair hususlar, çocuk mahkemeleri nez-
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dinde görevlendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları 
veya yardımcıları marifetiyle araştırılır. Ancak, çocuk 
mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan bu hiz
metlilerin iş durumlarının müsait olmaması veya gö
revin 'bunlar tarafından yapılmasında her hangi bir 
engel mevcut bulunması halinde çocuk mahkemeleri 
bu araştırmanın yapılması için resmi veya özel kurum 
ve teşekküllerde çalışan sosyal hizmet uzmanları veya 
bu araştırmayı yapabilecekleri kanısına varılan kim
seleri* görevlendirebilirler. 

b) İşlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavraya-
bilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu müte
hassıs kimselere tespit ettirilir. 

Yukarıdaki bentler gereğince yapılan araştırma ve 
inceleme sonucu, gerektirirse, küçüğün bir müşahede 
merkezinde müşahede altına alınmasına da karar ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Geçici Tedbirler 
Madde 21. — Cumhuriyet savcısı veya görevlen

direceği yardımcı soruşturmayı yaparken gerekli gör
düğü takdirde küçük hakkında 10 ncu maddede gös
terilen tedbirlerden birinin geçiici olarak uygulanma
sını çocuk mahkemesinden talep edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Adli Görev 
Madde 22. — 20 nci maddeye göre yapılan araş

tırma ve inceleme sebebiyle kanun tarafından kendi
lerine veriler vey* kanun dairesinde kendilerinden is
tenilen çocuk mahkemelerine müteallik vazife ve iş
lerde suiistimal veyahut ihmal ve terahi gösteren Dev
let memurları ile çocuk mahkemesinin yazılı istek ve 
emirlerini yapmakta suiistimal veya ihmalleri görülen 
zabıta amir ve memurları hakkında Cumhuriyet Sav
cılığınca doğrudan doğruya kovuşturma yapılır. 

Vali ve kaymakamlar hakkında Memurin Muha-
kematı Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

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

Şahsi Davada Usul 
Madde 23. — Küçüklerin işledikleri suçlardan 

dolayı aleyhlerine şahsi dava açılamaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Çocuk Mahkemelerinin Kuru

luş Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
tasarısının 23 ncü maddesinin aşağıdaki yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Geri alı
yoruz önergemizi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Önerge geri verilmiştir. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 
Şikâyetin Geri Alınması 

Madde 24. — Kovuşturma yapılabilmesi dava ve
ya şikâyete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kim
senin vazgeçmesi kamu davasını düşürmez. Ancak, 
yargılama sonunda suçun sabit olması halinde ceza 
uygulanmaz. Bu hal 10 ncu maddede yazılı tedbirler
den birinin uygulanmasına mani değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum : 
Duruşmanın Gizliliği ve Yeri 

Madde 25. — Küçüklerin duruşması mutlaka gizli 
olur. Hüküm dahi güzü tefhim olunur. 

Mahkemenin izniyle yargılamanın her safhasında 
küçüğün müdafii, velisi, vasisi, sosyal hizmet alanla
rında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kuruluş
ların temsilcileri, sosyal hizmet uzmanları, sosyal yar
dımcıları ile küçüklerin gözetimi ile görevli resmi ve
ya gönüllü gözetim delegeleri hazır bulunabilirler. 

Duruşmada hazır bulunan küçük, menfaati gerek
tirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği 
gibi, sorgusu yapılmış olan küçüğün duruşmada hazır 
bulundurulmasına da lüzum görülmeyebilir. Bu tak
dirde küçüğün müdafii duruşmada hazır bulunabilir. 

Küçüklerin işledikleri suçlara ilişkin davaların du
ruşması genel mahkemelerin bulunduğu bina içinde 
veya dışında bu amaçla tahsis edilen yerlerde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum.: Kabul edenler.., 

Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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26 ncı maddeyi okutuyorum : 

Uygulanmayacak Usul 
Madde 26. — Küçükler tarafından işlenen suçla

rın soruşturma ve kovuşturmasında 3005 sayılı Meş
hut Suçlar Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanun hü
kümleri uygulanmaz, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'27 nci maddeyi okutuyorum : 
İtiraz Mercii 

Madde 27. — tlçe ve merkez ilçedeki çocuk mah
kemelerinin kararlarına karşı itirazı inceleyecek mercii 
il çocuk mahkemesi, ildeki çocuk mahkemesinin ka
rarına karşı itiraz mercii ise en yakın il çocuk mah
kemesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Temyiz 

Madde 28. — Çocuk mahkemelerince verilen ka
rarlar aleyhine ancak esas hükümle birlikte temyiz 
yoluna başvurulabilir. 

Yargıtaya başvurmak için para depo edilmez. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 ncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gözetim ve Gözetim Delegeleri 

Gözetim 
Maddfe 29. — İşlödliği suçtan dolayı hakkında 10 

ncu maddede yazılı tedbir uygulanmış veya hükme
dilmiş cezası ertelenmiş olan küçüğün 3 yıla kadar 
gözetim altında bulundurulmasına karar verilebilir. 
Bu takdirde küçüğe, veliye, vasiye veya bakıp gözet
meyi üzerine alan kimseye gözetim tedbirinin gayesi 
ve gerektirdiği yükümlülükler haber verilir. 

Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde ça
lıştırılan kimselerin görevleri ile suçlu çocuklar eğitim 
ve islah dairesinin çalışma şekil ve usulleri Adalet 
Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit 
olunur. 

Gözetim süresi kararda gösterilir. 
Şartlı erteleme halinde gözetim en az deneme dev

resi sonuna kadar devam eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
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Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan .Çocuk Mahkemelerinin Kuru
luşu Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak Konya 
M. Selâhattin Yüksel Hüseyin Kaleli 

Konya Uşak 
Ahmet Çobanoğlu İsmail Aydın 

Ordu 
Günay Yalın 

«Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde 
çalıştırılan kimselerin görevleriyle, Çocuk Eğitim, 
Islah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğünün çalışma 
şekil ve usulleri Adalet Bakanlığınca düzenlenecek 
bir yönetmelikle tespit olunur.» 

Gerekçe 
Çocuk mahkemelerinin ve dolayısıyla suçlu ço

cukların eğitim, ıslah ve infaz hallerinde bu görevin 
yeni bir genel müdürlükte yerine getirilmesi öngö
rüldüğünden 44 ncü maddedeki değişikliğe uygun 
olarak bu önerge verilmiiştir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —Evet efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

30 ncu maddeyi okutuyorum : 
Gözetim Delegeleri : 
Madldie 30. — Küçüklerin gözetimi çoculk mah

kemeleri nezdine atanmış bulunan gözetim delegeleri 
tarafından yapılır. 

İcabı halinde çocuk mahkemesince, bu hizmetin 
yapılması için resmi veya özel kurum ve teşekküller
de çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardım
cılar veya bu hizmetleri yapabilecekleri kanısına va
rılan, çocuk sorunlarına karşı ilgi duyan ve çocuk 
terbiyesi, yetiştirilmesi işlerinde bilgisi bulunan kimse
ler de görevlendirilebilirler. 

Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren res
mi veya gönüllü kurumlar, gözetüdilik yapabilecelk 
kimselerin bir listesini her yılbaşı mahkemeye verir-
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ler. Hayırsever diğer kimseler de mahkemeye başvura
bilir. Mahkeme bunların ahlaki ve içtimai durumlarını 
inceledikten sonra seçtiği kimselerin isimlerini liste
ye kaydeder. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gözetim Delegelerinin Görevleri: 
Madde 31. — Gözetim delegeleri, gözetimlerine 

verilen küçüklerin temayüllerini ve gidişatını devamlı 
olarak gözetirler; gerekli gördükleri takdirde veli, va
si veya sair kimse veya kurumlardan her türlü bilgileri 
toplar ve keyfiyeti bir raporla çocuk mahkemesine bil
dirirler. 

Gözetime tabi küçüğün, temayülleri ve gidişatı 
hakkında gerektiğinde de herhalde, iki ayda bir ra
por verilir. 

Gözetim delegeleri, gözetime engel teşkil eden 
durumlar ortaya çıktığı takdirde derhal çocuk mah
kemesine bildirmek suretiyle önlenmesini isterler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Hizmet Uzmanları : 
M adide 32. — Bu Kanunun 20 nci maddesinin (a) 

bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 ncu maddesin
de yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca 
her çocuk mahkemesi nezdinde yeteri kadar sosyal 
hizmet uzmam atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Küçüğün Giderleri : 
Madde 33. — Bir aile yanına veya paralı özel bir 

kurum veya benzeri teşekküllere yerleştirilen küçüğün 
giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek bu meblağ çocuk 
mahkemelerince ittihaz olunacak bir kararla tespit edi
lir. 

Medeni Kanun hükümleri gereğince bakmakla yü
kümlü olan kimsenin, küçüğün giderlerini karşılamaya 
mali durumu müsait olması halinde, Devletçe ödenen 
meblağın tahsili için ilgililere rücu edilir. 

B'AŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Adli Sicil : 
Madde 34. — Küçükler hakkında adli sicile geçi

rilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma ko
nusu olan işler sebebiyle, Cumhuriyet savcılıkları, sor
gu hâkimlikleri ve mahkemelerce veya Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri ve Milletvekilleri seçimleriyle ilgili 
olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde 
Adli Sicilce bildirilir. 

1 nci fıkra gereğince verilmiş bulunan bilgiler 
başka herhangi bir iş ve konu için kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.-
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 nci maddeyi okutuyorum : 
Hükümlerin Yerine Getirilmesi : 
Madde 35. — Çocuk mahkemesi vermiş olduğu ka

rar ve hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini her 
zaman denetler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum : 
Cezaların İnfaz Edileceği Yer : 
Madde 36. — Bu Kanunun 12 nci maddesi ge

reğince haklarında ceza tertip edilen kişiler hükmün 
infazına başlandığı tarihte 15 yaşını doldurmamışlarsa, 
bu cezaları çocuk ıslah evi veya çocuk cezaevlerinde 
çektirilir. 

Bunlardan 15 yaşını ikmal edenlerin bakiye cezaları 
çocuk ıslah veya çocuk cezaevleri veya büyüklere mah
sus cezaevlerinin özel kısımlarında çektirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir' 
37 nci maddeyi okutuyorum : 
Küçüklere Mahsus Tevkif evleri : 
Madde 37. — Küçük tutuklular küçüklere mah

sus tevkif evlerine konulurlar. 

Küçüklere mahsus tevkifevi bulunmayan yerler
de büyüklere ait tevkifevlerinin ayrı kesimlerinde bu
lundurulurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 nci maddeyi okutuyorum : 
Şartlı Erteleme : 
Madde 38. — Para cezasından başka bir ceza ile 

hükümlü olmayan ve 15 yaşını doldurmayan küçük, 
işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 3 

325 — 



M. Meclisi B : 81 1 9 . 4 . 1979 O : 1 

yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezalardan biniyle mah
kûm olur ve geçmişteki haliyle ahlaki temayüllerine 
göre cezasının ertelenmesi ileride cürüm işlemekten 
çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece kanaat 
getirilirse bu cezanın şartlı olarak ertelenmesine hük-
molunabilir. 

Cezası bu suretle ertelenen küçük bir yıldan üç yı
la kadar bir deneme devresine tabi tutulur. 

Mahkeme deneme devresi zarfında küçüğü, muay
yen bir meslelk vya sanaıt öğrenmek, belli bir yerde1 

ikamet etmek, alkollü içki kullanmamak veya bun
lar gibi bazı şartlara uymaya mecbur edebilir. 

Küçük deneme devresi içerisinde, yapılan ikaz ve 
ihtarlara rağmen tabi tutulduğu eğitim ve ıslah şart
larını yerine getirmez veya başka kasti bir cürüm iş
lerse, mahkeme hükmolunan cezanın aynen çektiril-
mesine veya vahim görülmeyen hallerde deneme dev
resinin yarı nispetinde uzatılmasına karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 ncu maddeyi okutuyorum : 
Şartla Salıvermede Gözetim : 
Madde 39. — Şartla salıverilmiş küçükler hakkın

da (Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesine 3 ve 4 
ncü fıkraları uygulanmaz. 

Şartla salıverme devresi zarfında gözetimin esas
ları, küçüğü şartla salıvermiş olan mahkemece tespit 
olunur. 

Küçüklerin şartla salıverilmelerine, cezanın halen 
infaz edildiği yerdeki çocuk mahkemesince karar veri
lir* 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yayın Yasağı : 
Madde 40. — Suç işlemiş küçüklerin suçları veya 

bunların yargılanmaları ile ilgili olarak her türlü ya
yın yapılması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket eden
ler 5 000 liradan 30 000 liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

Fiilin tekerrürü halinde ayrıca, üç aydan altı aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu maddede söz almamın sebebi, basında küçük
lere ait muhakemenin ve soruşturmanın yayınlanma
sına konulmak istenen yasak, şüphesiz, Anayasamı
zın 136 ncı maddesine, örfi idare görev ve yetkilerine 
giren suçlara ve harp hali durumlarında küçüklerin 
işlediği suçların yargılanmasını kapsamamaktadır. 

Ben bunu böyle bilmekle beraber, uygulamada 
bir yanlışlığa sebebiyet vermemesi için, burada tekrar 
arz etmeye lüzum gördüm. 

Sayın Adalet Bakanından ve Komisyon Başkanın
dan da, zabıtlara geçmesi içiin,bu konuyu teyliıt et
melerini rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir şey ifade 

edecek misiniz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Girmediği ka
naatindeyiz. Devlet güvenliği, sıkıyönetim olağanüs
tü hallerdeki mahkemelerde yargılanan çocukların 
muhakemelerinin neşri bu kanuna girmiyor. 

ADTLET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Girmiyor. 

BAŞKAN — Girmeyecektir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum : 
Küçük Deyimi : 
Madde 41. — Bu Kanundaki küçük deyimi suçu 

işlediği tarihte henüz 15 yaşını bitirmemiş kimseleri 
kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanamayacak Usul ve Diğer Kanunlar : 
Madde 42. — Diğer kanunların bu kanuna aykırı 

hükümleri küçük suçlular hakkında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 ncü maddeyi okutuyorum : 
Küçüklerin Yerleştirileceği Devlette Ait Kurum

lar : 
Madde 43. — Bu Kânunda öngörülen kurumlar 

Adalet Bakanlığınca kurulur. Bunların çalışma usul 
ve şekilleri yönetmelikle tespit olunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

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

44 ncü maddeyi okutuyorum : 
Suçlu Çocuklar Eğitim ve Islah Dairesi Başkanlığı : 

Madde 44. — Adalet Bakanlığında ; 
a) Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve 

eğitim evlerinin, bu kanunun 10 ncu maddesine göre 
haklarında tedbir uıygulanmış olan küçüklerin yerleş
tirileceği Devlete ait müesseselerin, müşahade merkezle
rinin küçüklerin kısa sürelerle kabul edilecekleri ve 
icabında müşahadelerinin yapılmasına elverişli kabul 
merkezlerinin, çocuk mahkemelerine ait bina ve küçük
lere mahsus tevkifevlerinin tesisi, 

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

c) Yukarıda yazılı müesseselerde ve çocuk mah
kemelerinde sosyal araştırma ve gözetimle görevli per
sonelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin hizme
te yararlı olacak şekilde devamlı eğitim ve yetiştirilme
lerinin sağlanması, 

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

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üze
rinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerinin araş
tırılması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası 
kurum ve teşekküllerle temas temini, 

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

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurum
lar ve küçüklerin zararlı yayınlardan korunması hu
susunda Milli Eğitim, çeşitli işyerlerinde çalışan küçük
ler bakımından çalışma şartları, filmlerin küçükler yö
nünden kontrolü için İçişleri ve küçüklerin yerleştiri
leceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin çocuk 
mahkemeleri ile olan münasebetlerini tanzim bakı
mından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının ilgili 
servisleriyle işbirliği yapılması, 

h) Cezaları infaz edilen küçüklerin işe yerleştiril
meleri mevzularında infaz sonrası yardım müesseseleri 
ve sair kurumlarla ilişki kurulması, 

i) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların de
netlenmesi, 

j) Bu Kanunun uygulanmasıyla alakalı diğer gö
revlerin yapılması, 

Amacı ile İnfaz ve Islah İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Suçlu Çocuklar Eğitim ve Islah Başkanlığı adıy
la bir daire kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, ricam şu, daha evvel 29 ncu maddede 
yaptığımız değişiklikle, bu daire başkanlığı yerine, bir 
genel müdürlük söz konusu oldu. 

Sanıyorum bu maddenin başlığıyla son fıkrasının 
da buna paralel olarak değiştirilmesi lazımdır. 

İlgililerin dikkatlerini çekerim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Önerge vardır 
bu konuda efendim. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, önerge vardır efen
dim. 

Bu maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Çocuk Mahkemelerinin kuru

luşu, görev ve yargılama usulleri hakkında Kanun 
tasarısının 44 ncü maddesinin başlığı ile son fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Uşak Konya 
M. Selâhattin Yüksel Hüseyin Kaleli 

Konya Uşak 
Ahmet Çobanoğlu İsmail Aydın 

Ordu 
Günay Yalın 

Başlık : «Çocuk Eğitim, Islah ve İnfaz İşleri Ge
nel Müdürlüğü» 

Son Fıkra : «Amacı ile Çocuk Eğitim, Islah ve 
İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü kurulur.» 

Gerekçe : Getirilen çocuk mahkemelerinin önemi 
gözönünde tutularak, halen tüm hükümlü ve tutuk
luların işlerine bakmakta olan İnfaz ve Islah İşleri 
Genel Müdürlüğünden ayrı olarak sadece çocuk suç
luların konularıyla ilgilenecek ayrı bir Genel Mü
dürlük kurulması gereği uygun bulunmuş, bu ne
denle bu değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

45 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar : 
Madde 45. — Bu Kanun gereğince kurulacak dai

re ve kurumlarla çocuk mahkemelerinin kuruluş ve 
çalışmaları için gerekli sınıflardan, yeteri kadar kadro 
temin edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin Kurulması : 
Geçici Madde 1. — Çocuk mahkemelerinin bü

tün yurtta kuruluşu ve bu kanunda yazılı müesseseler 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl 
içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çocuk Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde Bu 
İşlerle Görevli Mahkeme : 

Geçici Madde 2. — Çocuk mahkemesi kurulma
mış olan yerlerde kuruluncaya kadar, küçükler tara
fından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturma 
bu kanunda yazılı usullere göre görevli mahkeme ve 
Cumhuriyet Savcılığınca yapılır. Şu kadar ki, küçük
ler hakkında bu kanunda gösterilen tedbir ve cezalar 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İlk Atamalar : 
Geçici Madde 3. — İllerdeki çocuk mahkemele

rine Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılacak ilk ata
malarda bu Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın (a) bendinde yazılı şart aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Küçüklere Ait Davaların Çocuk Mahkemelerine 

Devredilmesi : 
Geçici Madde 4. — Çocuk mahkemesi kurulan 

yerlerde bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar 
bu mahkemelerin yargı çevresi içerisinde işlenen suç
lara ilişkin olarak küçükler hakkında evvelce açılmış ve 

sonuçlanmamış bulunan davalar yetkili ve görevli ço
cuk mahkemesine tevdi edilmek üzere çocuk mahke
mesi nezdindeki Cumhuriyet savcılığına devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Bugüne değin, ülkemizde çocuk mahkemeleri ku
ruluş ve işleyiş yasası yoktu; bu yüzden de çocuk
ların yargılaması ciddi bir ihtisaslaşmaya dayan
mamaktadır. 

Bir de bunun yanında, sağlıklı, ciddi, tutarlı bir 
eğitim yapımız yoktur; bu yüzden de pek çok çocu
ğumuz, yetişmeye ve en fazla eğitim görmeye, en 
fazla topluma kazandırılması gerektiği bir ortamda bu 
çocukların toplum yapısından gelen bozukluklardan 
da etkilenerek, pek çoğu suç işlemiştir ve bugün bel
ki sağlıklı bir istatistiğimiz yok; ama Türkiye de 
önemli ve ciddi miktarda çocuklarımız, suç işler hal
dedir. Bir ülkenin yeni yetişen insanlarının suç işle
mesi ve onların en fazla eğitilerek topluma kazan
dırılmaları gereken bir devrede bu çocukların topluma 
kazandırma şöyle dursun, cezaevlerinin son derece 
kötü şartları içerisinde yeni kötü alışkanlıklar kazan
masına neden olmaktadır. Yani, tutukevleri, cezaev
leri, onları topluma kazandırma yerine, bir nevi, son 
derece kötü ve olumsuz alışkanlıklarla çıkmaktadır
lar. Bunun için, bugün bir dönüm noktasındayız, 
önemli bir dönüm noktasındayız; hem de Türkiye 
de ilk kez çocuk yargılamasıyla ilgili bir kuruluş ve 
işleyiş yasası önümüzde görüşülmektedir. 

Bu yıl aynı zamanda çok önemli bir yıldır, Dün
ya Çocuk Yılıdır. Dünya Çocuk Yılı olması nedeniy
le de, çocuklarımızın bizden, son derece önemli bek
lentileri vardır. Böyle bir yılda, bir yeni yasanın çık
tığı devrede, aynı zamanda geçmişi bütüniyle sil
memiz gerekmektedir. Bu maddeye, bu yasaya yeni 
bir geçici madde eklenmesi, en azından, 16 yaştan 
küçük olan ve gerçekte pek çoğunun kendilerinin su
çu olmayan, toplumumuzun suçu olan ve topluma 
kazandırılması gereken bu yaştaki çocukların cezala
rının silinerek, toplumda yeni baştan hayatlarına baş
laması kaçınılmaz ve zorunludur. Bunun için üstün
de son derece düşünmemiz gereken yol budun 

Bugün Türkiye'de, bu meseleyi Dünya Çocuk Yı
lını kutladığımız, her gün televizyonda, radyoda tar
tışmasını yaptığımız, kamuoyunda tartışmasının de
vam ettiği bir ortamda, biz, hapishanelerdeki çocuk
larımızın varlığı ile övünemeyiz, bundan kıvanç du-
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yamayız. Biz, çocuklarımızın suç işlemediği, çocukla
rımızın suç işlemesinin mümkün olmadığı bir toplu
ma kavuşursak, böyle bir toplumda olursak, onunla 
kıvanç duyarız, onunla övünürüz. 

O nedenle, 16 yaşından küçük olan, 16 yaşından 
daha küçük bulunan çocuklarımızın affedilmesine 
ilişkin bir önerge Başkanlığa vermiş bulunuyoruz. 
Böyle bir önerinin Yüce Kurulda kabul edilmesiyle; 
yalnız Dünya Çocuk Yılında, Türk toplumu, yeni 

, linisaınüaıra, daha adil, daha sağlııkıliL bir yargılıaımaya ka
vuşmakla kalmayacak, aynı zamanda, geçmişte hak
sız ve toplumdaki adaletsizliklerden meydana gelen 
ve toplumdaki bu adaletsizliklerin bunalımından do
ğan suçlar da böylece tasfiye edilmiş olacaktır. 

Bu önemli bir duyguyu; bu önemli bir sevgiyi, 
bu önemli bir yargıyı yeni çocuklardan esirgememe
liyiz; biz, büyükler olarak, o çocukların suç işleme
sinden kıvanç duymamalıyız; aksine, çocuklarımızı, 
suç işlemeyecekleri bir ortama kavuşturmak bizim 
görevimiz. Eğer onlar suç işlemişse, suçluysa, onlar
dan çok, biz, suçluluğu üstlenmeliyiz. Onları suç iş
leyecek bir ortama sürüklemişsek, onlar suç işleye
cek bir ortamdaysa, suç işliyorsa, o çocukların suç 
işlemesinden dolayı, gerçekte üzülmesi, ıstırap çek
mesi gereken, o çocuklardan çok bizim olmamız ge
rekir. 

Bunun için, değerli Genel Kuruldan, 16 yaşına ka
dar olanların bu yasayla birlikte cezaların affedile
rek topluma kazandırılmasının sağlanmasını diliyor, 
saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Aksakal, şahsınız adına buyurun, efendim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Hepiniz biliyorsunuz, af, adaletten de öte bir şey
dir, atıfettir, fazladan vermedir; ama daha birkaç 
gün evvel Sayın Adalet Bakanının, şu ortamda hiç 
kimsenin af istememesi lazım anlamında beyanatı 
vardır. Ülkede çizmiş olduğu manzara onu getirmiş
tir, hatta «1981 'de bile hiçbir kuvvetin af istemeye 
cüret edebileceğini zannetmiyorum» diye beyanatını 
pekiştirdiğini hatırlıyorsunuz. 

Zaten bu yasa, 15 yaşını doldurmamış küçüklere, 
gençlere, «Çocuk» diyor. Türk Ceza Kanununun ter
tibinde şu 15 yaşını bitirmemiş çocukların takibata 
uğratılmaları özel şartlara bağlıdır. 

Şimdi, bu kanun müzakereleri güzel güzel son 
noktasına kadar gelmiş, ülkenin şartları sanki her 
gün bir hayli adam olmuyormuş gibi ve sangi anar-
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siyi bu küçük gençler daha çok insiyatiflerinde bu-
lundurmuyormuş gibi, kim kullanıyorsa kullanıyor; 
kullandığı vasıta mahkûm olduğunu görürse, onun 
eli titrer; ama biz o vasıtaları kullananların rahat
lıkla kullanmalarına imkân verirsek, onların kullan
dıkları vasıtaları cezaevinin bu kapısından koyar, 
öbür kapıdan dışarı gönderirsek, onları kullanan el
ler var ise, o ellere cesaret vermez de, ne yaparız? 

Bu Kanun güzel hükümler getirmiştir; suçlu ço
cuklar ıslâh evlerine alınmaktadır, ıslâh evlerinin 
masrafları Adalet Bakanlığının döner sermayesinden 
de zannediyorum alacakları yardımlarla, yanlarına 
verilen pedagogların eşliğinde çocukları terbiye edip, 
yeniden topluma kazandırma imkânlarıyla teçhiz edil
miş durumdadır, 

Bütün bunlardan sonra, yeniden, «bu çocuklara 
af getirelim», inamı altında, yeni bilir af kanunu ile, 
bir af kanununun henüz izlerini toplumun sinesin
den çıkaramamışken; yeniden bir af kanunu daha 
getirmek suretiyle, Türkiye'nin şu ortamında huzur
suzluğu daha huzursuz hale gefcirmenlin anlamı olaca
ğını zannetmiyorum. 

Ülkenin sık sik çıkarılmış af kanunlarıyla büyük 
bunalıma itildiği de görülmeden bu yola gidilmesi, 
fevkalade büyük hata olur kanaatindeyim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, iki kişi konuşmuş

tur şahısları adına. 
.MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş

kan, önerge sahibi olarak konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakllka efendim, Komisyona 

söz vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. (CHP sıralarından gü

rültüler). 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon söz istedi mi 

tercih edilir. 
Buyurun Sayın Komisyon. (AP sıralarından «Ko

misyon söz istem!iyor»ı sesleri). Yalnız Komisyondan 
sonra tabii bar söz hakkı daha doğacaktır. (AP sıra
larından «Vazgeçti» sesleri). 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, 
BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, usul hakkında yerimden konuşmak istiyo
rum, 
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BAŞKAN — Buyurun efendim usul hakkında. 
BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Sayın 

Başkan arzını şu : Bir usul hatası olmuştur, bunun 
tutanaklara geçmesini istiyorum. (AP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, dinleyemi
yorum, 

Buyurun efendim lütfen tekrarlayın, 
BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Sayın 

Genç tarafından verildiği söylenen önerge okunma-
da*n, Komisyonun ve Hülkümetin görüşü alınmadan, 
burada önerge hakkında müzakere açılmıştır. Zatı-
âlinizin niyetinden şüphe etmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önerge daha işleme kon
mamıştır. 

BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Emri
vaki olmuştur efendim. 

BAŞKAN — Önerge işleme konmamıştır daha, 
halen 4 ncü madde oylanmamıştır. 4 ncü madde oy
landıktan sonra önerge işleme konacaktır. 

BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, biliyorum ama önerge işleme konmadan 
önerge hakkında, üzerinde, lehte, aleyhte konuşma
lar olmuştur. Bu hususun tutanaklara geçmesini is
temiştim. 

BAŞKAN — İşte 4 ncü madde müzakeresi sıra
sında tabii konuşma olmuştur. 

Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi yenliden bir geçici madde eklenmesine dair 
bir önerge vardır, okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısına aşağıdaki mad

denin geçici olarak eklenmesini saygıyla dileriz. 
Geçici Madde 5. — Bu yasanın yürürlük tarihin

den önce suç işlemiş bulunan 15 yaşından küçükler, 
suçlarının niteliğine bakılmaksızın affedilmişlerdir. 

İzmir 
Süleyman Genç 
Afyonıkarahisar 

İsmail Akın 
Niğde 

Burhan Ecemi ş 

Ordu 
Ertuğrul Günay 

Niğde 
Yılmaz Cemal Bor 

Denizli 
Mustafa Gazale! 

Gerekçe : 
Ülkemizde şimdiye değin devletin görevlerini ge

rektiği biçimde yerine getirmemiş olması nedeniyle 
birçok çocuk suç işlemiş ve bu çocukların topluma 
kazanılmaları için gerekli çaba gösterilmemiştir. 

Bu yasa, bu eksiği bir ölçüde giderirken, bir af 
konusu da düşünülmelidir. 

Ayrıca, bu yılın «Çocuk Yılı», olması nedeniyle 
bu hususun düşünülmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
katılmıyoruz. Çünkü, merhametin ve affın zamanın
da yapılması lazım. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katulmıyor. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, usul hakkında bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Verilen bu önergede «suç niteliklerine bakılmiaiksı-
zın»! ibaresi var. Bu ibare, görüşmekte olduğumuz 
kanunun kapsamı dışına çıkmaktadır. Müstakil bir 
teklif mahiyetindedir, oylamaya koyamazsınız. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Önerge sa
hibi olarak söz istiyorum, 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Biberoğılu'nun da söylediği gibi, bu, çocuk 
mahkemelerinin kuruluşuyla ilgili bir kanun tasarısı
dır, afla ilgisi yoktur. Binaenaleyh ben, Biberoğlu' 
nun fikrine katılıyorum. Bu önergenin işleme kon
maması gerekir. 

BAwŞKAN — Efendim, bu konuyu Genel Kurul 
duymuştur, takdir Genel Kurulundur. 

Önerge sahibıi olarak buyurun Sayın 'Gazalcı. 
Sayın Gazalcı, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

ıBurada az önce konuşan arkadaşımızın belirttiği 
gibi, bu yıl dünya çocuk yılı'dır. Bütün yayınlar, te
levizyon, dünya kuruluşları çocuklar üzerine eğil
mektedir ve biz dünyada ilk kez Büyük Atatürk'ün 
engin görüşüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı' 
nı çocuk günü olarak armağan etmişizdir çocuklara 
ve artık biliniyor ki, toplum suçu hazırlar, birey iş
ler. Suçun o düzenle, ekonomiyle büyük bir bağı 
vardır. Biz çocuklara yeterince eğitim veremez'sek, 
çocuklara yeterince iş veremezsek, anasız babasız, 
kimsesiz çocukları sokakta bırakırsak, o çooük do
ğanın gereği olarak yaşamak için suç işleyecektir. 15 
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yaşından küçük çocukların affı söz konusudur bura
da. Yani, henüz çocukluk yaşının bile yarısını ele alı
yoruz, 18 yaşını değil, 15 yaşına değin. Yeterince ıs
lahevi verilmemiş, hâlâ iki milyonu aşkın çocukları
mız okumasız yazmasız. 

Bu çocukların affedilmesi bir büyüklüktür. Dünya 
Çocuk Yılında Büyük Millet Meclisinin büyük bir ar
mağanıdır. Onun için, bugün çocuklarımızın büyük 
bir kısmı yeterince ıslahevi yapılmadığı için büyük 
insanların yattığı yerlerde kötü alışkanlıklar edinmek
tedir. Onların bu büyük insanlar arasından alınıp, 
topluma tekrar kazandırılması ancak bir afla olacak
tır. Çocuklara yeterince anaokulu yoktur, yeterince 
yuva yoktur, yeterince eğitim verilememektedir. Siz 
iş vermezseniz, siz anaokulu ve yuVa vermezseniz, siz 
eğitmezseniz; öyleyse bir yertfe toplum olarak siz 
suçlusunuz, biz suçluyuz. Biz, bugünkü yasayla ço
cukları yargılamak için Çocuk Mahkemeleri kuruyo
ruz. Öyleyse bu bir başlangıçtır; yeniden bir başlan
gıçtır. O yüzden önergenin Genel Kurulca kabulünü 
diliyor, tümünüze saygılar sunuyorum. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, usul hakkınlda yerimden bir şey 
söylemek işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Cezada kanunlar ikiye ayrılır, özür dilerim, ya
bancı terim kullanacağım; ama zaruret var: Droit 
Penal ve Droit Penitentiaire.. Simidi bizim görüştü
ğümüz Kanun Droit Peniteritiaire'<dir; yani kurulu
şa, usule ve infaza dairdir. Af kanunları ise Droit 
Peenal mahiyettedir. Bu itibarla, Penitentiaire bir ka
nun görüşülürken, Penal hukuka ait bir kanun mü
zakere ödilemez. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, şimdi esasında, tabii önergeler Anaya

sa ve kanunun tekn'iğine aykırı olursa işleme konma
ması gerekir. Yalnız, biz Kanunlar Müdürü ile be
raber müzakere ettiğimiz zaman, bu önerge tekniğe 
uygun düşütüğü için, takdiri Genel Kurula bırakaca
ğız. 

Bu bakımdan okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilme
miştir. 

Geçici madde ilavesi hakkında bir önerge daha 
var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «Çocuk Mahkemelerinin Ku

ruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun Tasarısına aşağıdaki yazılı geçici maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak Konya 
M. Selâhattin Yüksel Hüseyin Kaleli 

Konya Uşak 
Ahmet Çobanoğlu İsmail Aydın 

Geçici Madde 5. — Küçüklerin işledikleri suçlar
dan dolayı aleyhlerine şahsi dava açılamaz. 

Suçun takibinin şahsi davayı gerektirmesi halinde 
suçtan zarar görenin yazılı başvurması üzerine yapı
lacak soruşturma, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 2 nci kitabının 1 nci ve 2 nci fasıllarında yer 
alan hükümler dairesinde yapılır. 

Değişikliğin gerekçesi : 
Küçükler hakkında şahsi dava açılamayacağı ka-

ıbul edilme'kle beraber, kamu yararı görülen hallerde 
Cumhuriyet Savcısının kamu davası açabilmesine de 
imkân sağlanması, böylece kamu düzeninin de ko
runması amacıyla düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. (AP sıralarından «Anlaşılmadı» sesleri) 

Efendim, belli oluyor. Okunan önergeyi: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 

Madde 46. — Bu Kanun yayımı' tarihinden bir 
yıl sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Ma'dde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmişjtir. 

Yürütme 
Madde 47. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kuıulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı 18 yaş esasına göre hazırlanmış, 
görüşmeye metni esas alınan Adalet Komisyonu ise 
15 yaş esasını kabul etmiş ye .bütün maddeler 15 yaşa 
göre düzenlenmiştir. Ancak 15 ve 16 ncı maddeler 
tasarıdan aynen kabul edildiği için, bu maddelerde 
yaş 'sınırı sehven 18 olarak kalmıştır. Maddi bir ha
ta olan bu durum İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesi ge
reğince düzeltilebilir. 

.Komisyon ve Hükümet de bu hususa katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

ADALET BAKANİ MEHMET CAN (Adana) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Buna göre, 15 ve 16 
ncı maddelerdeki 18 rakamlarının 15 olmasını, İçtüzü
ğün 86 ncı maddesi gereğince onayınıza sunuyorum: 
Katoul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte Sayın Köylüoğlu, buyurun 
efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; Dünya Ço-
oük Yılında ve 23 Nisan Bayramı arefesinde çocuk
lar için, çocukların ıslahı için, cemiyete iadesi için 
çok güzel bir kanun tasarısını kabul buyuracaksınız. 

Çocuklarımız, her zaman himayeye ve korunma
ya muhtaç küçüklerdir. Şimdiye kadar büyüklerin 
muhakemelerinde muhakeme edildiler ve normal ce
zaevlerine sevk edildiler ve büyüklerin yanında tutuk
lu kaldılar ve bu yüzden sizlerin ve bizlerin işittiği
miz ve duymak istemediğimiz, arzu «tm'ediğimiz bir
çok nahoş hadiseler ve havadisler biliyor ve duyuyo
ruz. İşte şimdi bu mahkemelerle bu çocukları cemi
yete iade etmek, kazandırmak istiyoruz. Cezadan 
maksat, ıslah ve ibrettir. Çocuklarımızın suç işleme
lerine sebep, olanları suçlu hale getiren cemiyettir, 
cemiyetin şartlarıdır. Çocuklar tabii ki suçlu olarak 
doğmazlar. Bu cemiyetin şartlarından ötürü bunu gi
deriri ediğimize göre, 'bu çocuklar suç işlemektedir. 
İşte biz, bu şekilde suç işleyen bu çocukları, bu mah
kemelerde çocuk haleti ruhiyesinden anlayan, çocuk 

psikolojisinden anlayan, çocuğun yapısını, ruhunu bi
len hâkimler tarafından muhakeme edilmesini istiyo
ruz ve böylece muhakeme edilecek bu çocukların ce
miyete iadesini arzu ediyoruz. 

Cezadan maksat, ıslahtır, yoksa, hapishanede ço
cuğu işkence yapmak, çürütmek veyahut da onu ez
mek değildir. Zaten bizim Ceza Kanunumuzda in
tikam da yoktur. Bütün dünyada, gelişen ve değişen 
dünyada artık ceza değil de, suçluyu ıslah eden ted
birler üzerinde durulmaktadır. Hapishanelerden zi
yade ıslah evleri ve bakım evleri ve müesseseler üze
rinde durulmaktadır. İşte bunun için, bu muhake
melerde suç işleyen ve suç ortamını kaldıramadığı
mızdan ötürü, suç işleyen çocuklarımızın tekrar ce
miyete iadesini sağlamış olacağız; tedbirlerle sağla
mış olacağız, onları ıslah ederek sağlamış olacağız. 
Her zaman her yerde söylüyoruz; çocuklar milletin is
tikbalidir diyoruz, güzel edebiyat yapıyoruz, lafını ya
pıyoruz; ama, henüz bunların korunması için, kollan
ması için ne özel teşebbüsümüz, ne Devletimiz arzu 
ettiğimiz şekilde gönlümüzün istediği şekilde müesse
seler de kuramadık. Ama bu, tabii, maddi imkânlar 
nispetinde olmaktadır. Devletimizin gücü, maddi gü
cü ilerledikçe bu imkânların sağlanacağı inancındayız. 
(«Bağla, bağla» sesleri) Zaten bağlıyorum. Şimdiye 
kadar ne bu usul yüzünden, ne de arkadakil'erin acele
si yüzünden gönlümiizce şöyle ağız tadıyla bir konu
şamadık. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanunu çıkarmakla 
ve şimdiye kadar çıkmayan bu kanunu çıkarmakla 
geç kalmamıza rağmen, hayırlı ve güzel bir iş ya
pıyoruz. Çocuklarımızı böylece kurtarmak için atıl
mış bir adımdır. 

Bu tasarının milletimize ve geleceğin ümidi olan 
çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan 
diler, saygılarımı sunarım. 

IBAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Lehte 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Leh'te konuştular efendim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ve 

uğurlu olsun. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 19 . 4 . 1979 tarihli Gelen Kâğıtların «Ra
porlar» kısmında bulunan 338 S. Sayılı kanun tasa
rısının, 48 saat kaydı aranmaksızın gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» kısmının ilk sırasına alınarak görüşülmesine 
ve görüşülmesi çalışma süresinin bitiminden önce ta
mamlandığı takdirde, birleşimin ertelenmesine dair 
Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi 
okutuyorum: 

vardır, 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 46 
19 . 4 . 1979 tarihli Gelen Kâğıtların raporlar kıs

mında bulunan 338 Sıra Sayılı, 1472 sayılı Kanunla 
Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite 

ve Akademilere Devredilmesi Hakkımda Kanun Ta
sarısının, 48 saat kaydı aranmaksızın, Gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer îşler» kısmının ilk sırasına alınması, görüşme
leri çalışma süresinin bitiminden önce tamamlandığın
da birleşimin ertelenmesi önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 
AP Grup Başkanvekili 

Esat Kıratlıoğlu 

CHP Grup Başkanvekili 
Hayrettin Uysal 

MSP Grup Başkanvekili 
Hasan Aksay 

MHP Grup Görevlisi 
Agâh Oktay Güner 

BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulu önerisini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler. 
Ka'bul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi 
Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere 'Devre
dilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Ankara Milletvekili Semih Eryıl-
dız'ın aynı konudaki kanun teklifleri ve Milli Eğitim 
ve Plan Komisyonları raporları (1/47, 2/510, 2/160) 
(S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN 
mışlardır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al-

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunmas-
sını kaıbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka'bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yük

sekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. 

Madde 1. — 1472 sayılı özel yüksekokul öğ
rencilerinin öğren'imlerine devam edebilmeleri için 
açılacak resmi yüksekokullar hakkındaki Kanuna is
tinaden satın alınarak veya kaimulaştınlarak Hazine 

(1) 338 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

mülkiyetine intikal ettirilen okullara ait her türlü 
'bina, tesis, araç ve gereçleri bütün hak ve vecibeleri 
ile Milli Eğitim Bakanlığınca gösterilecek üniversite 
veya akademilere Maliye Bakanlığınca bedelsiz ola
rak devrolunur. 

Bu Kanunda adı geçen yüksekokullar, bağlan
dıkları üniversite ve akademilerin genel veya katma 
bütçelerinde yer alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi oktuyorum: 
Madde 2. — Üniversite ve akademilerin kuruluş 

ve öğretim özelliğine göre ilişik cetveldeki okulların; 
devam ettirilmesi, birleştirilmesi, faküt'e, bölüm, ens
titü veya başka öğretym kurumu hafine getirilmesi, 
okulun bağlı bulunduğu üniversitenin veya akademi
nin yetkili organları kararı ile olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — İlişik (1) ve (2) sayılı cetvelde gös

terilen kadrolara tayin edilen ve öğretim yükünü bağ
lı bulunduğu öğretim kurumlarında dolduramayan 
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğretim üye ve 
yardımcıları aynı üniversite veya akademinin diğer 

— 333 — 



M. Meclîsi B : 81 

öğretim kurumlarında öğretim yükünü dolduruncaya 
kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu okulların bağlı bulunduğu üni

versite ve akademilerin öğretim üyeleri, öğretim gö
revlileri ve yardımcılarının her türlü özlük hak ve 
vecibe yönünden bağlı oldukları kanunlar bu okul
lara atanacaklara da aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Bakanlar Kurulu kararı ve torba-

kadrodan tahsis olunan, döner sermayeden ödeme ya
pılan kadrolar bu kuruluşları devralan kuruluşlara 
aktarılmıştır. Bu kadrolarda çalışan personel herhan
gi bir atamaya lüzum olmaksızın yeni kurumlarına 
atanmış sayılırlar. Aylıkları kurumun bütçesinden öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Sözleşmeli öğretim elemanlarından 

tamgün çalışanlar bu Kanunla verilen kadrolara mük
tesep haklarına göre atanırlar. 

Bu yüksekokulların bağlandıkları üniversite ve 
akademi mensubu olan öğretim elemanları yerlerine 
asli kadrolu eleman bulununcaya kadar bu okullarda 
eğitim, öğretim ve araştırma görevi alabilirler, 

Kendi kurumlarında öğretim yükünü tamamlamış 
bulunan bu elemanlara 1765 sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun 1991 sayılı !Kanunla değişik 14 ncü 
maddesinde tespit edilen ders ücretleri ödenir. An
cak bu çalışmalar haftada 12 saati geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Resmi yüksekokulların öğretim üye 

ve yardımcılarının kadroları bu -Kanuna bağlı (1) 
sayılı ceetvelde gösterilmiştir. Ancak bu kadrolar
dan (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği mali yılda kullanılmaz. Bu 
kadrolar okulun bağlı bulunduğu üniversite veya 
akademi senatosunun teklifi üzerine 'Maliye Bakan
lığınca serbest bırakılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Öğretim elemanlarının intibakları 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre ve 
1472 sayılı Kanunla resmileştirilen yüksekokullarda 
geçen hizmetler de değerlendirilmek suretiyle bağlı 
oldukları üniversite ve akademilerin intibak komis
yonlarınca yapılır. 

intibakları yapılan öğretim elemanları, intibak çi
zelgelerinde tespit olunan aylık derece ve kademele-
riyle bu ıKanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki akademik 
unvanlarına uygun kadrolara bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte atanmış sayılırlar. 

Yukarıdaki esaslara göre atandıkları kadrolarının 
dereceleri intibak ettirildikleri aylık derecelerinden 
düşük olanlar, aylık derecelerine eşit derecedeki bir 
kadroya terfian yükselinceye kadar, intibak ettiril
dikleri derece ve kadamelerden aylıklarını almaya de
vam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Atama yapılacak beş öğretim üyesi 

veya yardımcısı kadrolarına, atama veya derece yük
selmesi için gerekli niteliklere sahip öğret'im üyesi ve 
öğretim yardımcısı bulunmaması halinde en çok iki 
üst dereceye veya yukarı dereceden kadro bulunma
ması hallerinde en çok iki alt dereceye ve aynen aka
demik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek sure
tiyle, alabileceği aylık derece ile öğretim üyesi veya 
öğretim yardımcısı atanması mümkündür. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Çatalbaş. 
MEHMET ÇATALBAŞ '(Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, burada geçen kelime «Beş» mi, «Boş» mu? 

BAŞKAN — Metinde, «IBeş öğretim üyesi» diye 
yazılı efendim, beş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Burada 
«Boş» diyor. 

BAŞKAN — Bizdeki metinde «Beş» efendim. 
Evet, 9 ncu maddedeki bu ifade «Beş» efendim. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

'MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — «Beş» 
olamaz. «Boş» olması gerekiyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, esas metne ba- ] 
kalım. Evet matbaa hatasıdır, «Boş» olacaktır. 

Bu şekilde, «Boş» olarak maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 10. — Bu okullara kadrolu öğretim üyesi, 

öğretim görevlisi, öğretim yardımcıları sağlanıncaya 
kadar, gerekli şartları taşıyan emeklilerin sözleşme 
ile istihdamına yaş haddine bakılmaksızın ve emekli 
maaşlarına halel gelmeksizin devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 11. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih

ten itibaren yüksekokullar, bağlandıkları üniversite 
ve akademiler mevzuatına taibi olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 12. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte Sayın Hayrettin Uysal; bu

yurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; geçen dönemden kalan ve 
bu dönem yenilenen, özel yüksekokulların resmi dev
let o'kulları haline getirilmesine ilişkin bu yasa tasa
rısı, bugünkü müzakerelerle kabul edilmiş bulunuyor. 

1472 sayılı Yasa gerçekte sürekli kılamamıştı, Ana
yasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı maddelerin üze
rine çıkarılan 1472 sayılı Yasa, bu özel yüksekokul
ları sürekli kılamamıştı. Sonra 1472 sayılı Yasaya 

bağlı olarak 1624 sayılı Yasa ile, sözü edilen 1472 
sayılı Yasada değişiklikler yapıldı ve bu okullara öğ
renci alımına devam edildi. 

Anca'k yine de kadro eksiklikleri nedeniyle, bu 
eğitim kurumlarını tam sürekli hale getiremedik. Şim
di bu tasarıyla bu eğitim kurumlarını, 60 bin öğren
ciyi kapsayan hu eğitim kurumlarını sürekli hale ge
tirmiş bulunuyoruz, geçicilik vasıflarını ortadan kal
dırmış oluyoruz. Böylece, üniversite ve akademilerce 
yapılacak bir program dahilinde okulların bina, araç, 
gereç bakımından huzura kavuşmaları sağlanmış ola
cak, tasarıya ekli kadrolara atamalar yapılmak sure
tiyle de öğretim kadroları tamamlanacak ve okulla
rın devamlılığı sağlanmış bulunacaktır bu yasa tasa
rısıyla. 

Geç kalmış olmasına rağmen, hem geçmişte hem 
de bugün bu tasarının çıkması için emek harcayan 
bütün sorumlulara, Meclisimizin komisyonlarına ve 
Yüce Meclisin üyelerine, bir önemli boşluğu doldur
muş olmalarından ötürü, hem şahsım adına, hem 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına teşekkürü bir 
borç biliyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak da bu tasarının lehinde oy vermiş olmaktan da 
mutluluk duyuyoruz. 

Teşekkür ederim. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, aleyhte istiyorsanız söz ve
reyim. Çünkü üzerinde olmaz; ya lehte ya aleyhte bi
rer kişiye söz vereceğiz. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, ta
sarıyı sevk eden o Hükümet döneminde bendenizin 
imzası var, aleyhinde nasıl konuşayım?.. 

BAŞKAN — O zaman, daha evvel lehinde söz is
teseydiniz size söz verirdim. 

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

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

• Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 
24 . 4 . 1979 Salı günü saat 15,00'te toplainıteaık 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.57 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
yurt dışında görev yapan din görevlilerine ilişkin so
rusu ve Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'un yazılı ceva
bı, (7/485) 

7 , 3 , 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma Bakanı 

Bahir Ersoy'dan yazılı olarak cevaplandırılmak üze
re havalesini Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 94 ncü 
maddesi gereğince rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

S. 1. Avrupa'da çalışmakta olan Türk işçi
lerinin din işlerini tedvirle memur din adamlarının 
işlerine son verdiğiniz söylenmektedir. Bu husus doğ
ru mudur? 

S. 2. Türk din adamlarının Türk ve müslüman 
çocuklarına Allah'ın kitabı «Kur'an-ı Kerimi» öğret
melerini, yasakladığınız gazetelerde yazılmaktadır. 
Bu husus doğru mudur? 

S. 3. Bu husus doğru ise, bunu, Anayasanın 
vicdan hürriyeti ve laiklik prensipleri ile nasıl bağ
daştırıyorsunuz? 

S. 4. Dinlerini ve dinlerinin kitabını öğrenmek
ten men edilen bu çocuklar hangi kitapları okusun
lar. «Zebur, Tevrat, İncil» veya modern din, mark-
sizm maloizm v.s. yi mi etüt etsinler? 

S. 5. Milletleri millet yapan unsurların başın
da gelen din unsuru ve 1 500 yıldır Türklüğün salik 
olduğu îslamiyeti Türk çocuklarının öğrenmesindeki 
mahzur nedir varsa açıklar mısınız? 

S. 6. Bu hususlar varit değilse gazetelerde şu-
yu-u vukuundan beter olan bu haberi tekzip etmeye
cek misiniz? 

TC 
Çalışma Bakanlığı 18 . 4 . 1979 

Yurt Dışı İşçi Sorunları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 110)7.9/1286/2137 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.3.1979 tarih ve 7/485, 3166/18687 sayılı 

yazıları. 
Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı'nın Ba

kanlığımız yurt dışı örgütünde görevli din görevlile
rine ilişkin yazılı soru önergesinin konusunu oluştu

ran hususlar aşağıda maddeler halinde bilgilerinize 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Bahir Ersoy 

Çalışma Bakanı 
Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın manevi ge

reksinimlerinden biri, belki de en önemlisi dini so
runlarıdır. Yurttaşlarımızın, üzerinde önemle durdu
ğumuz, bu gereksinimlerinin karşılanmasında mevcut 
olanaklarımızın en iyi bir biçimde değerlendirilme
sine büyük özen gösterilmektedir. 

Yurttaşlarımızın dini sorunları yanında, diğer so
runlarının çözümüne, yurt dışı örgütümüzde görevli 
müşavirler, ataşeler, ataşe yardımcıları, sosyal yar
dımcılar, din görevlileri ve sendika uzmanları ile 
memurlar bir bütün olarak hizmet götürmektedir
ler. 

1H Bakanlar Kurulunun 23.3.1978 gün ve 7/15141 
sayılı kararı uyarınca, yurt dışı örgütümüz kadrola
rının 1/3'ü hizmeti aksatmayacak bir biçimde iptal 
edilmiştir. 

İptal edilen 52 kadronun sadece 7 tanesi din gö
revlilerine ilişkindir. Geriye kalan 45 kadro başmüşa-
vir. Müşavir, ateşe, ateşe yardırması, sosyal yardımcı, 
uzman, memur ve sendika uzmanlarıındlan oluşmak
tadır. Kadroları iptal edilenler de yurt içinde başka 
görevlere atanmışlardır. 

Bu nedenle, yurt dışı örgütümüzdeki din görevli
lerinin işlerine son verildiği biçimindeki bir sav ger
çekleri yansıtmaktan uzaktır. 

2. Yurdumuzda eğitim hizmetlerini gerçekleştir
mekle Milli Eğitim Bakanlığı yükümlüdür. Bu neden
le yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın eğitimleri, 
dini eğitimleri de dahil, Milli Eğitim Bakanlığınca 
gönderilen öğretmenlerle sağlanmaktadır. 

Çocuklarımızın dini eğitimlerinin etkinleştirilmesi 
amacıyla, Bakanlığımız yurt dışı örgütündeki din gö
revlilerine, 28.2.1979 gün ve 16564 sayılı Mükerrer 
Resmi Gazetede yayınlanan «Çalışma Bakanlığı yurt 
dışı örgütünün görevlerine ve bu örgüt personelinin 
görev, yetki ve sorumluluğuna ilişkin Yönetmelik» in 
21 nci maddesi (L) fıkrasında, okul çağındaki ço
cuklarımıza din dersleri verilebilmesi için, bulunu
lan ülkenin eğitim kuruluşları, okul idareleri ve Türk 
Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen öğretmen
lerle işbirliği yapılması görevi verilmiştir. 
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Öte yandan çocuklarımızın laik öğretime yönel
tilmeleri ve dini eğitimlerini bu çerçeve içinde alma
larının sağlanması hususunun, yurttaşlarımıza duyu
rulması 27.10.1978 tarih ve 1109-5-5618 sayılı genel
ge ile istenmiştir., 

3. Yukarıda da belirtildiği üzere çocuklarımı
zın dini eğitimleri kısıtlanmamış, bilakis Anayasa
mızın vicdan hürriyeti ve laiklik prensipleri doğrul
tusunda hizmetin etkinleştirilmesine çalışılmıştır. 

AA Yurt dışındaki çocuklarımızın dini eğitimle
rinin kısıtlanması söz konusu değildir. Aksine ço
cuklarımızın laik eğitim ilkeleri doğrultusunda dini 
eğitimlerini almaları için yoğun çaba harcanmakta 
ve dini eğitim için gerekli kitapların Milli Eğitim 
Bakanlığımızca, dağıtılmak üzere, yurt dışına gön
derildiği bilinmektedir. 

5. Geleceğin Türkiye'sinin bir bölümünü oluş
turacak olan yurt dışındaki çocuklarımızın, manevi 
özellikle dini gereksinimlerini yetkili ve ehil görev
lilerce karşılanması yanında, Anayasamızda öngörü
len laik eğitim prensibi doğrultusunda İslamiyeti, 
Türk Kültürü ve geleneklerini öğrenerek anavatana 
bağlılıklarının sürdürülmesine ve kuvvetlendirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Ancak, vatandaşlarımızın bölücülüğü amaçlayan, 
hatta bazı hallerde salt ticari amaçlı, dini faaliyetlere 
kıtrşı uyarılmaları zorunludur. 

Dinin değişik amaçlar uğruna istismarını önle
mek, devlet memuru ve temsilcisi sıfatını taşıyan din 
görevlilerimizin, güvenirlilik ve saygınlılıklarına göl
ge düşürmemek amacıyla Kuran kurslarına katılma
ları uygun görülmemektedir. 

....>... » e « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

81 NCt BİRLEŞİM 

19 . 4 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar

kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/27) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

3. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

5. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

6. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

7. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

8. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

9. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

10. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan 
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/11) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad-
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deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

13. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

14. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

15. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 1Ö2 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

16. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerindee yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

17. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

18. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

19. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nei, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde ba
zı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonul

duğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/47) 

21. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

23. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10ı 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

25. *— Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

26. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu ko
nuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

27. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Balkanının, Ana-
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dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bdr ih
barın dteğeriendliriJnıesıryîe ilgü tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nd, Millet MecM İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bîr Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet MecalM İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannea bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 

30. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannea 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilşkin önergesi; 
(10/54) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Mîllet MecM İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkim önergesi. (8/16) 

32. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet MecM İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyannea bir Mecfîs Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

33. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü -
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet MecM İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin, önergesi. (8/17) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürlüğünce yapılan satınalmalar-
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Mîllet MecM İçtüzüğünün 102 
103 ncü maddeleri uyannea bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyannea bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

36. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet işleri Başkanlığına özerk

lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

37. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

38. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet işleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açdmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının; Polis Bnstiitüsü ile düğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyannea bir Meclis Araştırması açü
masına ilişkin önergesi. (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

2. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. {6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletveküi Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Mületvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 
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7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri 'Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişlkin Devlet 'Balkanımdan sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Günbüz'ün, «Kurta-
rılımı§ Bölge» deyiıraiıme ilişkin Başbakandan sözlü 
sonu önergesi (6/60) 

18. — tamir Milletvekili Zeki Efeoğlu'mun, Hükü
metin dış politikasına Miskin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toiksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

2Q. — Muğla Miltetvekili Ahmet Buldamlı'nın, 
DİSKİMİ yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü sonu önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gülbre Fabrikasına İlişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Blektromıekainik Sanayi Anonim Şiricetine 
ilişkin İstetmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Naito ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlanna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70,) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sağlık Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedemiyte yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş' 
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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35. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

36. — Çorum MMletveikJili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul'danlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin istasyonunun. hizmıete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'nın, 
toplu södeşrnded'e ilgili beyanına ilişkin Başbakan-
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okuMaajdıan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id-
dıialarjna ilişkin Mildi Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü isoru önergesi. (6/83) 

44. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli otouiaıridan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü so
su onengesi. (6/84) 

42, — Konya MMetvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik; olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
'başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan-
ıdan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43^ — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id-
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47 — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlanyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'nın^ 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi

lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun, 
abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 



öl. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işksnce 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — İstabul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65 — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldıîjı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlak 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru Önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili îlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 üe 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı

lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 , 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (•) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

103. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

10)4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/173) (*) 

10)5. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/127) 

106. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, 
toplu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/184) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi, (6/185) (*) 

108. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

109. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

110. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

111. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi, (6/139) 

112. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/225) (*) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, | 

TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü I 
soru önergesi. (6/141) I 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil I 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20Û) (*) ı 

118. — Trabzon Milletvekili ibrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka- I 
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) I 

12Q. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka- I 
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) I 

122. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli- I 
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. I 
(6/211) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, I 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, I 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar I 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame- I 
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine I 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

129. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) J 

130. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

134. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

135. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, is
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

136. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

137. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

138. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

139. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

140. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz 
lü soru önergesi. (6/168) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

142. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/175) 

143. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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144. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

146. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

147. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

148. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

149. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş 'bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkim Mili Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

150. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kuınul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözilü soru önergesi. (6/180) 

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Mili Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğtüım Balkanından sözilü soru öner-
gesi. (6/181) 

152. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya safofflerimdeM turistik (tesislere ilişkim Turizm ve 
Tanıtıma 'Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

153. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sımda çıkan 'haiber&ere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
lkanından sözü soru önergesi. (6/188) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Ehmlke'nlin ziyaretine iliş
kim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

155. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek Mdirilerimin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetimi Bakanımdan sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

156. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet göisteren derneklere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

157. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

158. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mamkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

159. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan komservatuvor öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

161. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
Fransa gezisine katılan heyete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/256) (*) 

162. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakamından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

163. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Iiısesiimide düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/237) (*) 

164. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsündeki sınavların engel-
lenldiği iddiasına ilişkin Milli Eğitimi Balkanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

165. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarıma ilişkim Mil-. 
li Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

166. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkomdîosluğumda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

167. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zille ilçesinde görevli öğreümenlenin tayin ve 
nakillerime ilişfcin Milli Eğitim Balkanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

168. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak süahlara ilişkin İçişleri Bakanımdan söz-' 
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

169. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimime ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf (Mmş'ın Kahramanım araş olaylarımdan sonra ya* 
kalanan sanıklara iişk'im İçişleri Bakanımdan sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

171. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerimde yapılan öğrenci kayıtlanma ilişkin 
Mili Eğitimi Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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İ 72. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA (kampında olay çılkaran işçilere oişjkıta. Enerji ve 
Tafaü KaynjaScilar Bakanından sözlü sora önergesi, 
(6/2DS) 

173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ajıaırşik. olaylara ilişiklin tçâşüerd Baklanından sözlü so
nu önergesi. <ı6/2Q6) 

174. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı-
'kıyöaıetöitrnce alınan önlemlerkı Wtâkı ilende uygudan-
maısına MışMıı (Başbakandan sözlü soru önergesi. 
<6/20ı7) 

175. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Artana Korunmaya Muhtaç Çocuklar ©iriıiftinıin faaîi-
yötJerûne ilişkim İçüşlerii Balkanından sözlü soru önea> 
©esi,, (6/243) (*) 

176. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

177. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/245) (*) 

178. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
nucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

179. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

180. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

181. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

182. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

183. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

184. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

185. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Keçiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/221) 

186. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru-önergesi. (6/223) 

188. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

189. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
dış temsilciliklerimizde görevli personele ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

190. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
istanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

191. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

192. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

193. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

194. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu önergesi. (6/257) (*) 

195. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

196. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu'-
nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/259) (*) 

197. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

198. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ-



rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri Bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

199. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğretmenlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/247) 

200. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

201. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

202. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğhı'nun, 
akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/250) 

203. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

204. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Kas
tamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

205. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 

yargılama usulleri hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 v 1978) 

2. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisyona 
Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31.5.1978) 

4. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha*dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Uhı-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/86) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.211978) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

5. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21* 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14. 2,1978) 

6. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) 
Pağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi: 14.2,1978) 

8. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.. 2 , 1978) 

9. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğiu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

10. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı: 481) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne-



rısî ve ^dalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (İ. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkereci ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Mecjisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

14. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S, Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

16. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi: 7 . 3 . 1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 .. 3 . 1978) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 , 1978) 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

21. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 , 4 . 1978) 

22. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1978) 

23i — Milli Savunma eski Bakanı İlhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) 

24. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
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tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4.1978) 

25. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman 
Özel'in Özel Affına Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen 
metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
767) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

26. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Arıkan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 26 .4 .1978) 

27. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak-
ktnda C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 2 6 . 4 .1978) 

28. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu
maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sayısı : 
97) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

29. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . T . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 .5 .1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 .2 .1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18.5 .1978) 

31. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 .3 .1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi 
Haine : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 . 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 .6 .1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6 .1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 6 . 1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6 .1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : Î24) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ve 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15.6 .1978) 
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41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun baza madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan öürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta-
rihi : 22.6.1978) 

44. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında Kanun 
Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

45. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 .4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu, (2/330) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

47. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26. 6 . 1978) 

48. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 .1978) 

49. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konu
da teklifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Em
re ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Dev
let Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayı
sı : 144) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

50. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

51. — 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

52. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

53. — İzmit - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 54, — Jandiarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
Hişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

55. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
ili, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
İlişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
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Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 56. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlfnın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 57. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy tşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

58. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

59. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

60. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
iai,1979) 

61. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli F-ğitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Seı^tosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

62. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1979) 

63. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İsportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979) 

X 64. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 
Nisan 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1979) 

X 65. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilıim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI nci Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6,2.1979) 

X 66. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S., 
Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 6.11979) 

X 67. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığh'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşımn, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
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Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
îzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 

2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, - 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

68. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

69. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın istanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır, (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

X 70. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu :. 
1/627) (M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27.2.1979) 

71. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324.) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

72. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 
Arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet

vekili Müfit Bayraktar ile /8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoglu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

73. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un 618 
sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğ%tirimes!i ve Geçici Madde Eklenmesdne ilişkin 
Kanun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/528) 
(S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

74. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S. 
Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1979) 

75. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 
2 9 . 3 . 1979) 

76. —• Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 1 2 . 7 . 1977 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1977 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1979) 

77. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 336) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 



Dö«m . s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 134 
Toplantı : 1 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /107) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7 ± 3 , 1978 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-55/01931 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 2 . 1978 
tarihinde kararlaştırılan «Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanun ta
sarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

- Başbakan 

G E R E K Ç E 

Çocuk suçluluğu, değişik yönlerde günden güne artmakta bulunması nedeniyle, 'bir çok ülkelerde, halen 
üzerinde durulan en önemli konulardan birini teşkil etmektedir. 

Birleşmiş Milletlerin ilgili teşkilatı tarafından yapılan bir çok incelemeler; çotuk suçluluğunun devamlı ola
rak arttığını, çocukların, birleşerek işledikleri suçların vasıf ve mahiyetlerinin daha vahim bir hal aldığını ve 
geçen yıllara nazaran suç işleyen çocukların yaş ortalamasında gittikçe küçülme olduğunu tespit etmiş bulun
maktadır. 

Sosyal ve ekonomik gelişmenin hızlı bir seyir takip etmesi, büyük şehirlerde, sanayileşmekte olan bölge
lerde toplumun temelini teşkil eden ailenin maruz kaldığı değişiklikler; az gelişmiş ülkelerde nüfusun süratle art
ması ve bu artışla mütenasip olarak çocukların iyi yetişmesini sağlamak ve suça yönelenleri ıslah etmek için 
lüzumlu olan vasıta ve imkânların temin edilememesi gibi sebeplerin, çocuk suçluluğunun artmasında en 
önemli yeri aldıkları, yine son yapılan araştırmalarda anlatılmaktadır. 

Daha 19 ncu asrın sonlarında, çocuk suçluluğunun sosyal bir tehlike teşkil edecek şekilde çoğalması, bu 
konuya yeni usullerle eğilmeyi zorunlu kılmış bir yan îan çocuğun suça yöneliş'indeki sebepler ve bunu ön
leme çareleri araştırmakla, beraber, diğer taraftan suçlu çocuğun psikolojik şahsiyetindeM farklılık, suçun is
tenmesindeki nedenler, suçlu çocuklara uygulanacak müeyyidelerin mahiyeti ve özellikle bunların toplumda 
tekrar yararlı bir hale getirilebilmeleri için tatbiki dü}ünülen tedbirlerin hususiyeti; çocuk suçluların özel 
mahkemelerde yargılanması gerekeceğini ortaya koymuştur. 

İlk Çocuk Mahkemesi, 1889 yılında Birleşik Ame;ika'da Şikago şehrinde kurulmuştur. Bu müessese 1905 
yılında Amerika'dan İngiltere'ye intikal etmiş, bilahara Fransa, İtalya, Almanya, Rusya ve İspanya'da çocuk 
mahkemeleri kurulmuştur. 

Bugün Avrupa'da yukarıda yazılı memleketlerden başka Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Lük-
senburg, Norveç, Portekiz, Polonya, Yugoslavya ve diğer ülkelerde; Latin Amerika memleketlerinde, Bir
manya, Seylan, Hindistan, Pakistan, Japonya, Malezya ve Yeni Zelanda ile Arap memleketlerinde de çocuk 
mahkemeleri mevcut bulunmakta, böylece Türkiye halen çocuk mahkemelerinin kurulmadığı dünyanın nadir 
memleketleri arasında yer almaktadır. 



Bugünün modern hukuk anlayışında; sırf yaşının küçüklüğü yüzünden çocuğa daha hafif bir ceza tat
biki, ond'okuzuncu yüzyıl ceza hukukunun hatalarından biri olarak kabul edilmekte, hususiyle çocuğun, henüz 
suç işlemeden evvel adili yönden korunması, meselenin esasını teşkil etmektedir. 

Memleketimizde de süratle gelişmekte olan toplum hayatı, şimdiye kadar Ceza Kanunumuz çerçevesi 
içinde mütalaa edilen çocuk suçluluğu meselesini, diğer memleketlerde olduğu gibi müstakilen ve öncelikle ele 
alınmasını gerekli kılmıştır. 

Çocuk mahkemelerinim kuruluşu hususunda bugün, genel olarak iki sistemin uygulanmakta olduğu görül
mektedir. Bazı memleketlerde, çocuklar tarafından işlenen suçlara bakmak üzere normal adli mahkemelerden 
bir veya birkaçı münavebe ile geçici olarak görevlendirilmekte, diğer sistemde ise normal adli mahkemele
rin kuruluşundan ayrı (bir özelliğe sahip olan mahkemelerin teşkili cihetine gidilmektedir. 

Çocuk suçluların veya suça yönelmiş çocuklara uygulanacak olan tedbirlerin ıslah bakımından istenilen 
sonuçları verebilmesi, bunların isabetle seçilmesine ve iyi uygulanmasına bağlı bulunmaktadır. Bunun içindir 
ki, her iki sistemde de çocuk mahkemelerinde görev alacak hâkimlerin, çocuk suçluluğu konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmaları keyfiyeti öngörülmektedir. 

Bu tasarı ile her ilçe ve lilde bir Çocuk Mahkemesinin kurulması cihetine gidilmiştir. İhtisas sahibi elemanlar
dan teşkili lazım gelen çocuk mahkemelerinin her il ve ilçede kurulması, bugünkü şartlar altında ve bilhassa 
yetişmiş personel bulunması bakımından mümkün olamayacağı ve bu itibarla çocuk mahkemelerinin evvel
emirde çocuk suçluluğunun yoğun olduğu veya büyük merkezlerde kurulması cihetine gidilmesi ve bu mer
kezlerde bilgi ve görgüleri artırılacak olan personelin .bilahara diğer merkezlerde kurulacak olan mahkeme
lerde görevlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülebilir ise de; hemen işaret etmek gereklir ki, bu kabil 
bir kuruluş benimsendiği takdirde çocuk mahkemelerinin bulunduğu merkezler haricinde suç işleyen veya su
ça yönelmiş çocukların ikamet etmekte oldukları mahaller haricine çıkarak ve uzun mesafeler katederek 
çocuk mahkemelerinin bulunduğu merkezlere gönderi1 meleri veya bu tasarı hükümlerinin normal mahkeme
ler tarafından uygulanması icabetmektedir, ki, her iki halde de tasarının kalbul ettiği sisteme nazaran daha 
büyük mahzurların ortaya çıkacağı ve bu durumun bilhassa çocuk mahkemelerinin kuruluşunda en önemli 
yeri işgal eden ihtisas keyfiyetiyle bağdaşamayacağı aşikârdır. 

Çocuk suçluluğu konusunda ilk adımı teşkil eden bu tasarı ile suç işleyen küçüklerin eğitim, çalışma ve ısla
hı tedbirleri yanında, gözetimleri ve özellikle henüz suç işlememiş olmakla beraber, hayat tarzları ve temayül
leri itibarıyla tehlike arz eden yahut vahim bir itaatsizlikte bulunan küçüklerin de adli yönden korunmaları 
derpiş olunmuştur. 

Ancak, çocuk mahkemelerinin kurulması ve suça yönelmiş çocukların bu durumlarını önleyecek ve on
ları ıslah edecek tedbirlerin mücerret bir kanunla hüküm altına alınması, hiç şüphesiz ki, çocuk suçluluğu
nun önlenmesi bakımından tek başına yeterli olmamaktadır. 

Kanunun öngördüğü tedbirleri uygulayacak müesseselerin de mevcut olması ve bunların kanunun önemli 
ile mütenasip olarak, gerek personel ve gerekse diğer imkânlarla teçhiz edilmesi gerekmektedir. 

Nitekim yabancı memleketlerde, çocuk suçluluğunun önlenmesi için organik hukuku yanında bazı özel ve 
hayır müesseselerinin de bu konuda önemli bir rol oynadığı müşahade edilmektedir. 

Bu itibarla, memleketimizde bu kabil özel müesseselerin zamanla artması, çocuk mahkemelerinin kurulma
sıyla ilgili bu tasarının tatbikatta iyi sonuçlar sağlamasını temin edecektir. 

Genel olarak, çocuğun kişiliği yaşı ile orantılı bir şekilde tekamül ettiğinden, uygulanacak tedbirler ve 
cezali sorumluluk bakımından yaş, çocuk suçluluğu meselesinden en başta gelen bir konu olarak ele alınmış ve 
diğer memleketler mevzuatından olduğu gibi çocukluk devresi tasarıda da muayyen yaş kategorileri içinde kı
sımlara ayrılmıştır. 

Tasarının kabul ettiği sistem, Türk Ceza Kanunumun vazettiği esaslara ancak bir konuda ayrı düşmek
tedir. Bu da cezai sorumsuzluğun bahis konusu edildiği ilk devrenin sonu bulunan 11 yaşım ikmal etmiş olma 
yerine, ekseri memleketlerin kalbul ettiği ve çocuğun şahsiyetinin belirmeye başladığı 12 yaşını bitirmiş ol
ması keyfiyetinin benimsenmesidir. 

Bundan başka, hakkında tedbir uygulanan çocuğun devamlı olarak kontrolü tatbik edilen tedbirin ne so
nuç verdiği ve tedbirin değiştirilmesinin gerekip gerekmediği hususlarının tespiti için tasarıda gözetim dele
geleri ve görevleri diye hükümler yer almış bulunmaktadır. 
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Çocuk meselelerine karşı ilgi duyan, çocuğun eğitim ve yetiştirilmesi konusunda bilgi sahibi bulunan vatan
daşların da gözetici olarak görevlendirilmeleri imkânı da sağlanmıştır. 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesinde, prensip itibarıyla her il ve ilçede bir çocuk mahkemesi kurulması 
derpiş edilmiştir, tlçe ve Asliye Mahkemesi teşkilatı bulunan merkez ilçelerdeki çocuk mahkemelerinde tek 
hâkim bulunması, illerde kurulan çocuk mahkemelerinin ise bir başkan ve iki üyeden teşekkül etmesi düşü
nülmüştür., 

Yerine göre işi çok olan yerlerde birden fazla çocuk mahkemesinin kurulabilmesini temin için ikinci fıkra 
hükmü sevkedilmiştir. Maddenin 3 ncü fıkrasında çocuk mahkemelerinin derecesi belirlenmekte, 4 ncü fıkrasın
da ise mevzuatımıza uygun olarak Çocuk Mahkemesi hâkimlerinin Yüksek Hâkimler Kurulunca atanabile
ceği veya yetki ile Çocuk Mahkemesinin bulunduğu yerdeki diğer mahkeme hâkimlerinden birinin de görev
lendirilebileceği öngörülmüş bulunmaktadır, 

Madde 2. — Bu hükümle Çocuk Mahkemesi hâkimlerinin nitelikleri tespit edilmektedir. İllerdeki Ço
cuk Mahkemesi başkan ve üyelerinin 30 yaşı bitirmiş •bulunmaları ve tercihan çocuk sahibi olmaları ve daha 
önce ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları şartı öngörülmüş bulunmakta
dır. 3 ncü fıkrada ise imkânlar elverdiği nispette çocuk hâkimlerinin ayrı cinsiyetten olmaları hususunun Yük
sek Hâkimler Kurulunca sağlanacağı esası getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Bu hükümle çocuk mahkemelerinin devamlı görev yapabilmelerini teminen, bu mahkeme
lerde görev yapacak başkan, üye ve hâkimlerin Yüksek Hâkimler Kurulunca önceden belli edileceği tes
pit edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 4. — Bu kanunda ayrıca çocuk mahkemeleri için bir savcılık teşkilatı düşünülmemiştir. Çocuk mah
kemelerinin (bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısı ile görevlendireceği yardımcıları bu görevi ifa edecekler
dir. 

Madde 5. — Bu hükümle; çocuk mahkemelerinin hususiyeti nazara alınarak bu mahkemelerden verilen 
hükümlerin müstemirren belirli bir daire tarafından incelenmesini teminen, 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
21 nci maddesine tevfikan bu dairenin Yargıtay Başkanlar Kurulunca tayin ve tespit edileceği derpiş olunmuş
tur. 

Madde 6. — Bu maddede çocuk mahkemelerinin görevleri tespit edilmiş bulunmaktadır. Sevkolunan bu 
maddenin birinci fıkrasına göre illerdeki çocuk mah'cemeleri suç tarihinde henüz 18 yaşını ikmal etmemiş 
küçüklerin işledikleri ağır cezalı suçlara ilişkin davalara bakacaklardır. Türk Ceza Kanununun 455/2 ve 
493 ncü maddelerinde yazılı suçların illerdeki toplu malıkemelerin görevinden hariç tutularak ilçe ve merkez 
ilçelerdeki çocuk mahkemelerinin görevleri kapsamına alınmasında bir mahzur mütalaa edilmemiştir. 

Sıkıyönetim ve savaş hali ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlara ilişkin hükümlerin 
saklı bulunduğu maddenin üçüncü fıkrasında açıkça bslirtilmiştir, 

Madde 7. — Çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin kesinlikle tespiti bakımından bu hüküm sevkedilmiştir. 
Madde 8. — Bu hükümle, küçüğün menfaatleri korunmak istenmiştir. Maddede yazılı tedbirlerin daha 

müessir, ve uygulanabilir olması bakımından bu tedbirleri almaya küçüğün ailesinin veya birlikte yaşadığı 
kimselerin bulunduğu yer mahkemesi de yetkili kılınmıştır. 

Madde 9. — Sevkolunan bu hükme göre küçükler, büyüklerle birlikte suç işlediği takdirde hazırlık soruş
turması sırasında evrak tefrik olunacaktır. Böylece soruşturma ve kovuşturma ayrı ayrı yürütülecektir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, çocuk mahkemelerinin gerekli gördükleri takdirde küçükler hakkında yargıla
mayı genel mahkemedeki büyüklerle ilgili davanın sonucuna kadar bekletebilecekleri öngörülmüştür. 

Madde 10. — Geleceğin ümidi olan çocukların herhangi sebep ve suretle olursa olsun suç işlemeleri ha
linde onları zecri cezalarla ıslah yoluna gitmekten ziyade, suç işlemelerini önleyecek eğitim ve ıslah tedbirle
riyle cemiyete kazandırılmaları günümüzün isabetli ve şümullü görüşlerinden birini teşkil etmektedir. Küçük
ler hakkında uygulanacak eğitim ve ıslah tedbirlerinin neler oldukları hususu bu maddede ayrı ayrı tespit 
edümiş bulunmaktadır. Bu tedbirler çeşitli ülkeler mevzuatında da aynı şekilde yer almışlardır. 

Madde 11. — Bu madde hükmüne göre küçüklüğün ilk devresini teşkil eden yani suç tarihinde henüz 
12 yaşını ikmal etmemiş olan çocukların cezai yönden mutlalk sorumsuzlukları esası vazedilmiştir. Bu hü
küm yaş esası haricinde Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesine mütenazır bulunmaktadır. Zira bu ka-
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mın tasarısının kanuniyet kesbetmesiyle Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesi küçükler hakkında!, uygulan
mayacaktır. Meri hükümdeki muayyen bir cezai nakdi alınacağı ihtariyle veli veya vasiye teslim tedbiri 
yerine, küçüğün ıslah ve eğitimine daha elverişli 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden her hangi biri uygula
nacaktır. 

Madde 12. — Bu hükümde Türk Ceza Kanununun 54 ncü maddesindeki esaslara mütenazır olarak sevk 
edilmiştir. Suç tarihinde 12 yaşını ikmal etmiş ve fakat 15 yaşını bitirmemiş olan küçükler hakkında ted
bir veya ceza uygulanması için müracaat olunan farkve temyiz hassasının mevcudiyeti ve ademi mevcudiyeti 
yegâne kriter olmaktan çıkarılmış, çocuğu her veçhesiyle tetkik ettirmek fırsatını bulan çocuk mahkemesi, 
çocuğun kişiliğine daha uygun düşeceği ve bu yolda ıslah ve eğitiminin mümkün bulunacağı görüşü ile fark 
ve temyiz hassasını haiz bir küçüğe ceza yerine tedbir uygulayabilecektir. Aksi takdirde maddede gösterilen 
nispetler dairesinde ceza tayin edecektir. 

Madde 13. — Çocukluğun 3 ncü devresini teşkil eden yani suç tarihinde 15 yaşını bitirmiş fakat 18 
yaşını henüz ikmal etmemiş çocuklar için prensip itibariyle cezalandırılma esası öngörülmüştür. Ancak 
küçüğün yapılan yargılaması sonunda hükmedilmiş olan ceza bir seneden az ise, çocuğun aile, eğitim, okul 
durumu, gidişatı içinde yetiştiği ve bulunduğu şartlar ve bedence akli durumunun incelenmesinden sonra 
ıslah ve eğitim için bir tedbir uygulanması gerektiği takdirde çocuk mahkemesinin böyle bir tedbiri uygula
ması mümkün olacaktır. Maddenin 2 nci fıkrası bu amaçla vazedilmiştir. 

Madde 14., — Bu hüküm fiili işlediği sırada şuurunun veya harekâtının serbestisini tamamen kaldıracak 
surette akıl hastalığına müptela olduğu anlaşılan çocuk hakkında yapılacak muameleyi tayin ve tespit etmek
tedir. Tanzim tarzı itibariyle Türk Ceza Kanununun 46 ncı maddesindeki esaslara paraleldir. 

Madde 15. — Çocuğu suça sevk eden sebep ve amiller yönünden, içinde yaşadığı toplumdan gelen 
faktörler izahtan varestedir. Geleceğin yetişkinleri olacak küçüklerin korunması onun behemahal bir suç 
işlemiş olması şartına bağlanmamış suç işlememiş olmakla beraber kötü temayüllerin derhal tashihi için, bu 
durumda bazı makamların harekete geçmesi de makul ve mantıki bir hareket tarzı kabul edilmiştir. Ancak, 
bu yolda yapılacak bir müdahale, ile genç kuşaklarlayıkı veçhile korunmuş olacaktır. Çocuk mahkeme
lerinin tedbir uygulanmasına müteallik faaliyetlerini, bir suçun işlenmesine bağlamak meseleyi ancak bir 
yönüyle tetkik etmek gibi bir sonuç doğuracaktır. Bu bakımdan ahlalkı bozulmuş veya bozulma tehlikesine 
maruz kalmış ve her türlü himayeden mahrum bir şekilde terk edilmiş veya cemiyete intibak edememiş gidi
şat ve temayülleri itibariyle tehlike arz eden yahut ebeveynine karşı vahim bir itaatsizlikte bulunan küçük
ler hakkında 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden herhangi birinin uygulanması yetkisi de çocuk mahkeme
lerine verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 16. — 18 yaşını ikmal etmiş kimseler hakkında tedbir uygulanmasında bir fayda mülahaza edil
meyeceği cihetle böyle bir hüküm sevk edilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde, hüküm zamanı 18 yaşını ikmal etmiş bulunanlar hakkında tedbir uygulanama
yacağına mütedairdir. 

Madde 18. — Bu maddede tedbirlerin ne suretle değiştirileceği, geçici ve kesin tedbirlerin hangi mercilerce 
uygulanacağı, tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasının kimler tarafından talep edileceği tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Madde 19. — Bu maddeye göre, bu kanunda belirtilmiş olan usul hükümleri dışında çocuk mahkemele
rinde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20. — Küçüklerin işledikleri suçlarda meselenin bütün yönleriyle ilgilenmesi ve noksan herhangi 
bir hususun bırakılmaması ve böyle bir soruşturmanın çocuk psikolojisi ve eğitimi bakımından ihtisası gerek
tirmesi sebebiyle, küçükler hakkındaki hazırlık soruşturmasının, bizzat Cumhuriyet Savcıları veya yardım
cıları tarafından yapılması öngörülmüştür. Hazırlık soruşturması sonunda Cumhuriyet Savcılığınca küçük hak
kında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi, küçük hakkında tedbir uygulanmasını mani bir hal 
teşkil etmeyecektir. 

Küçükler tarafından işlenen suçlarda ilk soruşturmanın yapılmayacağı maddenin 3 ncü fıkrasında açıkça 
ifade olunmuştur. . 
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Madde 21. — Çocuğun bütün problemlerinin ayrıntılarıyla tespiti, onu suça iten sebep ve amillerin ve ço
cuğun psikolojik durumunun ve şahsiyetinin mükemmel bir şekilde tanınması ancak bu maddede belirtilen 
esaslar dairesinde yapılacak bir inceleme ile mümkün bulunmaktadır. Geniş bir takdir hakkı ile teçhiz edil
miş olan Çocuk Mahkemelerinin kararlarında isabet ancak bu şekilde sağlanmış olacaktır. Madde metninde 
yer alan hususlar yeteri kadar açık bulunduğu cihetle ayrıca izah yoluna gidilmemiştir. 

Küçüğün bedeni, akli ve ruhi durumunun mütehassıs bir kimseye tespit ettirileceği hususu maddenin (b) 
bendinde açıkça ifade olunmuştur. 

Madde 22. — Bu hükümde geçici tedbirlerin kimler tarafından talep edileceği ve nasıl verileceği ve ne su
retle uygulanacağı hususları tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 23. — Tasarının 21 nci maddesinde derpiş edilmiş bulunan araştırmanın ehemmiyeti sebebiyle ço 
çuk mahkemesi tarafından bu konuda kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenilen va
zife ve işlerde suiistimal veyahut ihmal ve terahi gösteren bilumum Devlet memurlarıyla çocuk mahkemesi
nin aynı konuda yazılı emirlerini yapmakta suiistimalve terahi gösteren zabıta amir ve memurları hakkında 
Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan doğruya kovuşturma yapılması esası vazedilmiş, 2 nci ve 3 ncü fıkralarda 
1 nci fıkra hükmünün istisnaları belirtilmiştir. 

Madde 24. — Bu hükümde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 ncü maddesinde yazılı, suçun 
şahsi dava açmakla takibi hallerinin küçükler hakkında mümkün bulunmadığı prensibi ortaya konulmuştur. 
Ancak ilgililerin müracaatı üzerine, Cumhuriyet Savcılarının kamu davası açabilmelerinin kamu menfaatinin 
bulunmasına bağlı olduğu hususundaki usulün 346 nci maddesi hükmü saklı tutulmuştur. Kamu menfaatinin 
bulunmaması sebebiyle kovuşturma yapılmasına yer görülmemesi, çocuk hakkında tedbir uygulanmasına mani 
teşkil etmeyecektir. 

Madde 25. — Çocuğu suç işlemeye sevk eden sebep ve amillerin isabetle tespit ve teşhisi, ancak yapılan 
kovuşturma sonucunda anlaşılacaktır. Bu bakımdan çocuklar hakkında takibi dava ve şikâyete bağlı hu
suslardan dolayı açılan kamu davalarının şikâyetin geri alınması sebebiyle düşürülmemesi esası kabul edilmiş, 
ancak yargılama sonunda suçun tespit olunması halinde cezai mesuliyet bertaraf olunmuştur. Bu halde dahi 
10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanabilecektir. 

Madde 26. — Bu madde küçükler hakkında açılmış bulunan davaların duruşmalarının gizli yapılmasına 
ve hükmün dahi gizli tefhimine dairdir. Çocukların duruşmalarına herkes tarafından takip edilmesinin ço
cuk psikolojisinde icra edeceği kötü tesirler sebebiyle gizlilik esası birçok ülkelerde de benimsenmiş bulun
maktadır. Maddenin 2 nci fıkrası, mahkemenin izniyle duruşmada hazır bulunabilecek kimseleri tespit et
miştir. 

Madde 27. — Küçükler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği hususiyetler ve yapılacak 
araştırmalar sebebiyle, bunlar tarafından işlenen suçlarda 3005 sayılı Meşhut Suçlar Muhakeme Usulü Ka
nunun uygulanmaması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Madde 28. — Çocuğun menfaatlerini korumak bakımından yetki hususunda özellik taşıyan bir hükümdür. 
Küçüğün menfaatleri gerektirdiği takdirde davanın, kü;üğün veli veya vasisinin oturduğu yer çocuk mahkeme
sine gönderilmesine-karar verilebileceği bu maddede açıkça ifade olunmuştur. 

Madde 29. — Çocuk mahkemelerinin suçlu çocuklar hakkında uyguladıkları herhangi bir tedbiri her za
man değiştirebilme yetkileri bulunmakla beraber, tedbir ve tevkif kararlarına karşı kanun yoluna gidildiği tak
dirde, bu madde de itiraz mercii gösterilmiş bulunmaktadır. 

Madde 30. — Bu hüküm çocuk mahkemelerinden sadır olan kararlar ve hükümler aleyhine temyiz yolu
nu açık tutmaktadır. Bu suretle çocuk mahkemelerinden verilen tedbir kararları da esas hükümle birlikte tem
yiz incelemesine tabi tutulabilecektir. 

Madde 31. — Hakkında tedbir uygulanan herhangi bir çocuğun bundan sonra gözetimi çok önemli bir 
sorun teşkil etmektedir. Bu hükümle hakkında 10 ncu madde uygulanmış veya hükmedilmiş cezası ertelenmiş 
oîan küçüğün 3 yıla kadar gözetim altında bulundurumasına karar verilebileceği ve küçük ile gözetimi üze
rine alan kimseye gözetim tedbirlerinin gayesinin ve gerektirdiği yükümlülüklerin izah edileceği tespit edil
miş bulunmaktadır. 
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Bu maddede ayrıca yazılı gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kimselerin görevleri 
ile Suçlu Çocuklar Eğitim ve Islah Dairesinin çalışma düzeninin bir yönetmelikle tespit olunacağı gösteril
miş bulunmaktadır. 

Madde 32. — Maddenin 1 nci fıkrası, küçüklerin gözetiminin çocuk mahkemelerine atanmış bulunan 
gözetim delegeleri tarafından yapılacağına dairdir. Gözetim hizmetinin bazı hallerde çocuk meselelerine karşı 
ilgi duyan, çocuğun terbiyesi ve yetiştirilmesi konularında bilgi ve emeği bulunan mahkemelerce seçilmiş 
kimseler tarafından yerine getirileceği maddenin 2 nci fıkrasında öngörülmüştür. 

Madde 33. — Bu hüküm gözetim delegelerinin ve gözetimle görevli kimselerin görevlerini tayin ve tes
pit etmektedir. 

Madde 34. — Kanunun 21 nci maddesinin (a) bendinde yazılı sosyal araştırma ve 31 nci maddede yazılı 
gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeteri kadar sosyal hizmet uzmanı atan
ması tespit olunmuştur. 

Madde 35. — Bu maddede uygulamada kolaylığı sağlamak bakımından ve çoğunlukla bir aile yanına 
veya özel bir kurum veya teşekküllere yerleştirilen küçüklerin ailevi durumları nazara alınarak, giderlerin 
Devletçe ödenmesd ve ödenecek miktarın, çocuğu aile veya bir kuruma yerleştiren çocuk mahkemesince tespit 
olunması derpiş olunmuştur. 

Medeni Kanun hükümleri uyarınca bakmakla yükümlü olan kimsenin mali durumu müsait ise Devletçe 
ödenen meblağın tahsili için ilgiliye rücu edilecektir. 

Madde 36. — Çocuklar hakkında şartlı erteleme müessesesi kabul edilmesi itibarıyla, küçüklerin işlediği 
suçların adlî sicile geçirilmesi zaruridir. Ancak, bu bilgiler soruşturma ve kovuşturma yapan adli mer
cilere bildirilecektir. 

Anayasanın 68 ve buna mütenazır Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletvekilleri ile ilgili Seçim Kanu
nundaki hükümlerin işlerliğini sağlamak amacıyla yetkili seçim kurullarına da bu bilgilerin verilebileceği der
piş olunmuştur. 

2 nci fıkrada, verilmiş olan bilgilerin başka hiçbir iş veya konu için kullanılmayacağı tasrih edilmiştir. 
Bu suretle küçüklerin işlemiş oldukları yüz kızartıcı suçlar sebebiyle haklarında adli sicile geçirilen bilgiler, me
muriyete alınmalarına engel teşkil etmeyecektir. 

Madde 37. — Çocuk mahkemesinin, küçük hakkında uyguladığı tedbiri denetlemesi kadar olumlu bir şey 
olamaz. Bu imkânı sağlamak için bu hüküm sevk olunmuştur. 

Madde 38. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddeleri gereğince haklarında ceza tertip edilen küçüklerin, bu 
cezalarını çekecekleri müessese bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 39. — Bu hükümde, küçük tutukluların küçüklere mahsus tevkifevlerine konulacağı gösterilmiştir. 
Küçüklere mahsus tevkifevi bulunmayan yerlerde, küçük tutuklular büyüklere ait tevkifevlerinin ayrı bölüm
lerinde bulundurulabileceklerdir. 

Madde 40. — Küçüklük mefhumuna verilen değerle mütenasip olarak bu madde ile «şartlı erteleme» mües
sesesi mevzuatımıza girmiş bulunacaktır. Metin sarih bulunduğu cihetle bu hususta ayrıca izahata lüzum gö
rülmemiştir. 

Madde 41. — Şartla salıverilmiş küçükler hakkında 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 8 nci fıkrası 
hükmünün uygulanmayacağı aşikârdır. Maddenin 2 nci 3 ncü fıkraları sarih bulunduğu cihetle ayrıca izahata 
lüzum görülmemiştir. 

Madde 42. — Çocukların işledikleri suçlarla bunların yargılanmalarına ilişkin her türlü yayının yapılması 
bu madde ile yasaklanmıştır. Aksine hareket cezayi müeyyideye bağlanmıştır. 

Madde 43. — Bu hükümde «Küçük deyimi» nin tarifi yapılmıştır. 
Madde 44. — Bu Kanunda Türk Ceza Kanununa mütenazır olarak çocuklar hakkında uygulanacak özel 

hükümler sevk edildiğinden çocuk suçlular hakkında diğer kanunlarda mevcut ve bu Kanuna aykırı hükümle
rin uygulanmayacağı işbu hükümle derpiş olunmuştur. 

Madde 45. — Bu Kanunda öngörülen kurumların Adalet Bakanlığınca kurulacağına dairdir. 
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Madde 46. — Bu madde ile Adalet Bakanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Suçlu 
Çocuklar Eğitim ve Islah Başkanlığı adı ile bir başkanlık kurulması imikânı sağlanmıştır. Bu başkanlığın gö
revleri bütün ayrıntılarıyla maddede gösterilmiştir. 

Madde 47. — Bu madde kadroların teminine mütedairdir. 
Geçici Madde 1. — Bu madde kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ne kadar müddet zarfında çocuk 

mahkemelerinin kurulacağım tespit etmektedir. 
Geçici Madde 2. — Bu madde çocuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde kuruluncaya kadar soruştur

ma ve kovuşturmanın bu Kanunda yazılı usullere göre yetkili Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemece yapılaca
ğını tespit etmiş bulunmaktadır. 

Geçici Madde 3. — illerdeki çocuk mahkemelerine Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılacak ilk atamalar
da zorunlu olarak bu Kanunun ikinci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinde yazılı şart aranmayacaktır. 

Geçici Madde 4. — Çocuk mahkemesi kurulmuş olan yerlerde, bu mahkemelerin yargı çevresine münha
sır olmak üzere küçükler hakkında evvelce genel mahkemelere açılmış ve sonuçlanmamış bulunan davaların 
yetkili ve görevli çocuk mahkemesine tevdi edilmek üzere çocuk mahkemesinin bulunduğu yer cumhuriyet 
savcılığına devredileceği bu madde ile tespit olunmuş bulunmaktadır. 

Madde 48. — Tasarının kanunlaşması halinde, mevzuatımıza giren böyle bir kanunun uygulanmasından 
evvel gerekli hazırlıkların ikmali için bir yıllık bir sürenin bırakılması uygun görülmüştür. 

Madde 49. — Yürütme maddesidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 19 . 6 ; 1978 
Esas No. : 1/107 
Karar No. : 56 

Yüksek Başkanlığa 

Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı, Adalet Bakanlığı 
temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü,ı 

Ülkemizin süratle gelişen toplum hayatı, şimdiye kadar genel hükümler içinde mütalaa edilen çocuk suç
luluğu meselesinin, müstakilen ve öncelikle ele alınmasını gerektirmiştir. Suç işleyen küçüklerin eğitimleri, 
çalışmaları, İslahı tedbirleri, gözetimleri ve henüz suç işlememiş olmamakla birlikte temayülleri litibanyla 
tehlike arz edenlerin adli yönden korunmaları için özel hükümler vazetmek artık zorunlu hale gelmiştir. 

Bu zorunlulukların ışığı altında, modern hukuk anlayışına göre bir düzenlemeye gidilmesi uygun görül
müş ve tasarı bir Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Alt Komisyonca hazırlanan raporlar da gözönüne alınarak yapılan incelemeler sonucunda, memleketi
mizdeki yetişme ve suçluluk durumu dikkate alınarak küçük tabirinden, 16 yaşından gün almamış olanların 
anlaşılması ilke olarak kabul edilmiş ve bu ilkeye göre maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

Mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

İllerdeki çocuk mahkemelerinde görev alacak hâkimlerin mutlaka çocuk sahibi olmaları uygun görüldüğün
den, hâkimlerin niteliklerini belirten 2 nci maddenin l/b bendindeki «Tercihan» kelimesi metinden çıkarıl
mış, ilçelerde bu nitelikte hâkim bulunmasının güçlüğü düşünülerek aynı maddenin ikinci fıkrasına «ve terci
han çocuk sahibi bulunmaları» ibaresi eklenmiştir. 

Başkan, üye ve hâkimlerin görev yapamama halini düzenleyen 3 ncü madde uygun görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Savcılık teşkilâtı hakkındaki 4 ncü madde, «ile» sözcüğü çıkarılıp yerine «veya» kelimesi eklenerek, 
temyiz merciini gösteren 5 nci madde ise tasarı metnindeki şekliyle benimsenmiştir. 
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Çocuk mahkemelerinin görevini saptayan 6 ncı maddedeki yaş sınırı, tümü üzerinde yapılan görüşmelerde 
kabul edilen ilkeye göre düzeltilmiş, mahkemelerin görevine istisna getiren - Türk Ceza Kanununun 455/2 ve 
493 ncü maddeleri hariç - 'ibaresi metinden çıkarılmış, Devlet Güvenlik Mahkemeleri henüz kurulmadığından, 
bu mahkemenin adı yerine Anayasanın 136 ncı maddesine atıf yapılması daha uygun görülmüş ve madde 
yapılan bu değişikliklere göre düzenlenmiştir, 

Çocuk mahkemelerinin yargı çevresini belirleyen 7 nci madde, tedbirlerde yetkiye ait 8 nci madde, suçla
rın birlikte^ işlenmesi halini düzenleyen 9 ncu madde, küçüklere uygulanacak tedbirleri saptayan 10 ncu mad
de aynen kabul edilmişti^ 

11 nci maddedeki 12 yaş sınırı, genel esaslara göre 11 olarak değiştirilmiştir. 
12 nci maddedeki 12 yaş sınırı da keza 11 olarak değiştirilmiş, birinci fıkra hakkaniyet esaslarına göre 

yeniden düzenlenerek idam cezası yerine 15 sene ve müebbet ağır hapis cezası yerine 10 seneden aşağı olmamak 
üzere hapis cezası verilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle 
bu fıkranın tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar, 12 seneden 7 seneye indirilmiş ve içtima halinde Türk 
Ceza Kanununun genel hükümlerinin uygulanacağı esası kabul edilmiştir, 

13 ncü madde, 18 yaşını bitirmeyen küçüklerin hakkındaki cezalar ve tedbirleri düzenlemektedir. Komis
yonumuz 15 yaşını bitirmeyenleri bu Kanunun kapsamına almadığından, gereksiz kalan madde, tasarı met
ninden tümüyle çıkarılmıştır. 

Tedavi kurumlarına yerleştirme ile ilglili 14 ncü madde, 13 ncü madde olarak; korunmaya muhtaç kü
çükler hakkında tedbir uygulamasını tanzim eden 15 nci madde, 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Tedbirlerin müddetini belirten 16 ncı maddedeki ve tedbir uygulanmaması hakkındaki 17 nci maddede 
bulunan yaş hadleri, yargılamanın ve infazın uzamasının kaçınılmazlığı muvacehesinde aynen bırakılmış ve bu 
maddeler 15 ve 16 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tedbirlerin değiştirilmesi veya kaldırılması hakkındaki 18 nci madde, 17 nci madde olarak aynen benimsen
miş; soruşturma ve kovuşturma usulüne ilişkin 19 ncu madde kanun tekniğine uygun şekilde değiştirilerek 18 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

20, 21, 22 nci maddeler 19, 20 ve 21 nci maddeler olarak aynen benimsenmiştir. 
Adli görev hakkındaki 23 ncü maddenin ikinci fıkrası yersiz bulunduğundan metinden çıkarılmış ve mad

de bu şekliyle 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Şahsi davada usul hakkındaki 24 ncü madde, kanun tekniğine uygun olacak şekilde yeniden düzenlenerek, 

23 ncü madde olarak; şikâyetin geri alınması hakkındaki 25 nci madde 24 ncü madde olarak aynen kabul edil
mişlerdir. 

Küçüğün müdafilerinin de bulunacağı dikkate alınarak 26 ncı maddenin ikindi fıkrasında gerekli değişiklik 
yapılmış ve bu madde 25 nci madde olarak benimsenmiştir. 

27 nci madde. 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiş, 28 nci madde gereksiz görüldüğünden metinden 
çıkarılmıştır. 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci maddeler 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 nci maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

13 ncü madde, metinden çıkarıldığından, 38 nci maddenin birinci satırında, bu maddeye atıf yapan rakana 
bu aksaklığı giderecek şekilde düzeltilmiş ve madde 36 ncı madde olarak benimsenmiştir. 

39 ncu madde 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
40 ncı maddenin birinci fıkrasına, kanuna açıklık vermek amacıyla «hükümlü olmayan» ibaresinden son

ra «15 yaşını doldurmayan» ibaresi eklenmiş ve fıikraya açıklık getirecek diğer düzenlemelerle birlikte mad
de 38 nci madde olarak benimsenmüştir. 

Şartla salıvermede gözetimi düzenleyen 41 nci maddenin birinci fıkrası, şartla salıverilmiş küçükler hak 
kında Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının uygulanmasını sağlayacak şekilde 
değiştirilmiş ve madde 39 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

40 ncı madde olarak kabul edilen 42 nci maddedeki para cezaları, günün iktisadi şartlarına uygun ola
rak, 5 000 ve 30 000 liraya yükseltilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 134) 



_ < > _ 

43 ncü maddedeki 18 yaş sınırı diğer maddelerdeki gibi 15 olarak değiştirilmiş ve madde 41 nci madde 
olarak benimsenmiştir. 

44 ve 45 nci maddeler 42 ve 43 ncü maddeler olarak aynen kabul edilmişlerdir. 
44 ncü madde olarak benimsenen 46 nci maddenin başlığı madde kapsamına göre «Suçlu Çocuklar Eği

timle Islâh Dairesi Başkanlığı»! olarak değiştirilmiş, son fıkrasındaki «Ceza ve Tevlkif Evlerli» deyimi yerine de 
Adalet Bakanlığı teşkilatına daha uygun olan «infaz ve Islah İşleri»: deyimi kullanılmıştır. 

47, 48 ve 49 ncu maddeler 45, 46 ve 47 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Geçici 1 nci madde, bu mahkemelerin bütün yurtta 5 yıl içinde kurulmasını mecbur edecek şekilde değiş

tirilmiştir. 
Geçici 2 nci maddedeki «yetkili» kelimesi yerine, genel hukuk kurallarına uygun olarak «görevli» keli

mesi kullanılmıştır. 
Geçici 3 ve 4 ncü maddeler aynen benimsenmiştir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek 

üzere saygı (ile sunulur. 

Komisyon Başkam ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

/. Vecdi Aksakal 

Sözcü 
Kahramanmaraş 

Muhalifim. 
M. Yusuf Özbaş 

Afyonkarahisar 
Muhalifim. 

Hasan Akkuş 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfü Şahin 

Kahramanmaraş 
Yaştan dolayı muhalifim. 

Hüseyin Doğan 

Kırşehir 
Yaş konusunda muhalifim. 

Doğan Güneşli 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Mahkemelerin Kurulusu 

MADDE 1. — Her il ve asliye mahkemesi teşkilatı bulunan her ilçede bir çocuk mahkemesi kurulur. 
İllerde kurulan çocuk mahkemeleri bir Başkan ve iki üyeden teşekkül eder. tlçe ve merkez ilçelerdeki ço
cuk mahkemelerinde ise bir hâkim bulunur. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla çocuk mahkemesi kurulabilir. 
İl merkezlerindeki çocuk mahkemeleri, ağır ceza mahkemesi; ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkeme

leri asliye ceza mahkemesi derecesindedir. 
İl ve ilçe çocuk mahkemelerinde görev yapacak hâkimler Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından doğru

dan doğruya bu malhkemelere atanabilecekleri gibi, iş ve kadro imkânları nazara alınarak, görevli oldukları 
mahaldeki çocuk mahkemeleri nezdinde yetki ile de görevlendirilebilirler. 

Çocuk Mahkemeleri Başkan ve Üyeleriyle Çocuk Mahkemesi Hâkiminin Nitelikleri 

MADDE 2. — Çocuk mahkemeleri Başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkiminin nitelikleri şunlar
dır: 

1. İllerdeki çocuk mahkemesi Başkan ve üyelerinin, 
a) Daha önce ilçe veya merkez ilçelerde çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 
b) 30 yaşım bitirmiş bulunmaları ve tercihan çocuk sahibi olmaları gereklidir. 
2. İlçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemesi hâkimlerinin hâkim veya haklim yardımcısı olması ye

terlidir. 
3. İllerdeki çocuk mahkemesinde görev yapacak Başkan ve üyelerin kadro imkânları elverdiği oranda 

ayrı cinsiyetten olmaları Yüksek Hâkimler Kurulunca sağlanır. 

Başkan, Üye ve Hâkimlerin Görev Yapamamaları Hali 

MADDE 3. — Çocuk Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkimlerinin hukuki veya fiili 
sebeplerle görev yapamamaları halinde, bu snalhkemede görev yapacak Başkan, üye ve hâkimler Yüksek Hâ
kimler Kurulunca önceden belli edilir. 

Savcılık Teşkilâtı 

MADDE 4. — Bu kanuna göre savcılık görevi, çocuk mahkemelerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet 
Savcısı ile görevlendlireceği yardımcıları tarafından yerine getirilir. 

Temyiz Mercii 

MADDE 5. — Çocuk mahkemelerinden verilen hükümlerin» Yargıtay Ceza dairelerinden hangileri tara
fından müstemirren tetkik edileceği Yargıtay Başkanlar Kurulunca tayin olunur. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Mahkemelerin Kuruluşu 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çocuk Mahkemeleri Başkan ve Üyeleriyle Çocuk Mahkemesi Hâkiminin Nitelikleri 

MADDE 2. — Çocuk mahkemeleri başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkiminin nitelikleri şunlardır: 
1. İllerdeki çocuk mahkemesi başkan ve üyelerinin, 
a) Daha önce ilçe veya merkez ilçelerde çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 
b) 30 yaşım bitirmiş bulunmaları ve çocuk sahibi olmaları gereklidir. 
2. İlçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemesi hâkimlerinin hâkim veya hâkim yardımcısı olması ve ter-

cihan çocuk sahibi bulunmaları yeterlidir. 
3. İllerdeki çocuk mahkemesinde görev yapacak başkan ve üyelerin kadro imkânları elverdiği oranda 

ayrı cinsiyetten olmaları Yüksek Hâkimler Kurulunca sağlanır. 

Başkan, Üye ve Hâkimlerin Görev Yapamamaları Hali 

MADDE 3. — Tasarının 3 neti maddesi aynen kaî>ul edilmiştir. 

Savcılık Teşkilatı 

MADDE 4. — Bu kanuna göre savcılık görevi, çocuk mahkemelerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet 
Savcısı veya görevlendireceği yardımcıları tarafından yerine getirilir. 

Temyiz Mercii 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



— 12 — 

(Hükümetin. Teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çocuk Maıh'keTOelsriıniıı Görev ve Yetkileri 

Çocuk Mahkemelerinin Görevi 

MADDE 6. — Çocuk mahkemelerimin görevleri şunlardır: 
18 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen - Türk Ceza Kanununun 455/2 ve 493 neti maddeleri ha

riç - genel mahkemelerle, askeri mahkemelerin görevine giren ağır cezalı suçlara ilişkin davalar illerdeki ço
cuk mahkemelerinde; bunun dışında kalan suçlara ilişkin davalar ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerinde 
görülür. 

Sıkıyönetim ve savaş hali ile Devlet güvenlik ntalhkemelerlinin görevine giren suçlara ilişkin hükümler 
saklıdır. 

ti, ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemeleri bu kânunda yazılı tedbirleri alır ve kanunla verilen diğer 
görevleri yapar. 

Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi 

MADDE 7. — İllerdeki çocuk mahkemelerinin yargı çevresi il hududu ile. ilçe ve merkez ilçelerdeki ço
cuk mahkemelerinin yargı çevresi ise, ilçe hudutları Be sınırlıdır. 

Tedbirlerde Yetki 

MADDE 8. — lös ncu maddede yazdı tedbirler suçun işlendiği yer mahkemesince alınabileceği gibi kü
çüğün menfaatleri bakımından ailesinin veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yer mahkemelerince 
de alınabilir. 

Suçların Birlikte İşlenmesi Hali 

MADDE 9. — Bu kanunda yazılı suçlar büyükle rîe birilikte işlendiği takdirde hazırlık soruşturması sı
rasında evrak tefrik ©Eunur; soruşturma ve kovuşturma ayrı ayrı yürütülür. 

Bu haJde, çocuk mahkemeleri küçükler hakkında gerekli tedbirleri uyguîamakîla beraber lüzum gördü
ğü takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tedbirler, Cezalar ve Bunların Uygulanması 

Küçüklere Uygulanacak Tedbirler 

MADDE 10, — Küçükler hakkında aşağıda yazılı tedbîrler uygulanır. 
1. Veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine alan akrabadan bhline teslim, 
2. Bakıp gözetmeyi üzerine alan güvenilir bir aile yanma yerleştirme, 
3. Bu maksatla kurulmuş çocuk bakım ve yetiştirme yurtlarına veya benzeri resmi yahut özel kurumlara 

yerleştirme, 
4. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, bankalar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların 

ortaklıkları tarafından kurulmuş fabrika, müessese veya ziraat işletmeleri veya benzeri teşekküllerle işyer
lerine yahut meslek sahibi bir usta yanına yerleştirme, 

5. Resmi veya özel bir hastaneye veya tedavi evine yahut eğitimli güç çocuklara mahsus kurumlara yer
leştirme, 
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ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Çocuk Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri 

Çocuk Mahkemelerinin Görevi 

MADDE 6. — Çocuk mahkemelerinin görevleri şunlardır : 
15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen genel mahkemelerin görevine giren ağır cezalı suçlara 

ilişkin davalar illerdeki çocuk mahkemelerimle; bunun dışında katan suçlara ilişkin davalar ilçe ve merkez 
ilçe çocuk mahkemelerinde görülür. 

Olağanüstü haller, sıkıyönetim ve savaş haH ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar ile Anaya
sanın 136 ncı maddesinin ikinci paragrafında sayılan suçlara ilişkin hükümler saklıdır. 

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

Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tedbirlerde Yetki 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Suçların Birlikte İşlenmesi Hali 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tedbirler, Cezalar ve Bunların Uygulanması 

Küçüklere Uygulanacak Tedbirler 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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12 Yaşını Bitirmemiş Küçükler Hakkında Tedbir Uygulanması 

MADDE 11. — Fiili istediği zaman 12 yaşım bitirmemiş olanlar hakkımda kovuşturma yapılamaz ve ceza 
verilemez. 

Ancak, fiil kanunen bir seneden ziyade hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı müstelzim ise hakların
da 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulaınır. 

12 yaşım bitirmemiş küçükler hakkında, veli veya vasi yahut bakmakla yükümlü kimseler tarafından ye
terli tedbir alınması halinde, mahkemece diğer tedbirler uygulanmayabilir. 

15 Yaşını Doldurmayan Küçükler Hakkındaki Tedbir ve Cezalar 

MADDE 12. — Fiili işlediği zaman 12 yaşını bitirmiş olup da, 15 yaşım doldurmamış olan küçükler hak
kında 21 nci maddeye göre yapılan inceleme, ceza tertibini gerektürmııyorsa mahkemece 10 ncu maddede ya
zılı tedbirlerden biri uygulanabilir. 

Aksi halde haklarında aşağıda yazın ceza tayin olunur. 
1. İdam veya müebbet ağır hapis cezası yerine 10 seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. 
2. Diğer cezalar üçte bire indirilir. Ağır hapis cezaları hapse çevrilir. Ancak bu fıkranın tatbiki sure

tiyle hükmolunacak cezalar 7 seneden fazla olamaz. 
3. Kamu hizmetlerinden yasaklılık ve genel güvenHk gözetimi altına alınmak cezaları uygulanmaz. 
Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. 
Fiili işlediği zaman 15 yaşını bitirmeyen sağır - dilsizler hakkında kovuşturma yapılamaz, bunlar hakkın

da. 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanır. 

18 Yaşını Bitirmeyen Küçükler Hakkındaki Cezalar ve Tedbirler 

MADDE 13. — Fiili işlediği zaman 15 yaşımı bitirmiş olup da 18 yaşını doldurmamış olanlar hakkında 
aşağıda yazılı şekilde ceza tayin olunur. 

1. İdam veya müebbet ağır hapis cezası yerine 15 seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. 
2. Sair cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis cezaları hapse çevrilir. Ancak, bu fıkranın tatbiki suretiyle 

hükmoluinacak cezalar 12 seneden fazla olamaz. 
3. Kamu hizmetlerinden yasaklılık ve genel güvenlik gözetimi altına alınmak cezaları uygulanmaz. 
4. Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. 
Ancak küçük hakkında hükmedilmiş olan ceza bir seneden az ve 21 nci maddeye göre yapılan inceleme 

sonucu tedbir uygulanması küçüğün kişiliğine daha uygun düşeceği kanısını veriyorsa bu ceza yerine 10 ncu 
maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanabilir. 

Fili işlediği zaman 15 yaşım bitirmiş ve fakat 13 yaşını doldurmamış olan sağır - dilsizler hakkında 
20 nci maddeye göre yapılaıı inceleme ceza tertibini gerekıtirmiyorsa 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden 
biri uygulanır. Aksi halde bunlar hakkında 12 nci maddeye göre ceza tayin olunur. 

Tedavi Kurumlarına Yerleştirme 

MADDE 14. — 21 nci maddeye göre yapılan araştırma sonunda fiili işlediği zaman şuurunun veya ha
rekâtının serbestisini tamamen kaldıracak surette akıl hastalığına müptela olduğu anlaşılan küçüğün, mah
kemece resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilmesine karar verilir. 

Resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilen küçük yerleştirildıiği müessesenin sağlık kurulunca iyileştiğine 
dair verilecek rapor üzerine çocuk mahkemesince serbest bırakılır. 
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11 Yaşını Bitirmemiş Küçükler Hakkında Tedbir Uygulaması 

MADDE 11. — Füli işlediği zaman 11 yaşım bitirmemiş olanlar hakkında kovuşturma yapılamaz ve ceza 
verilemez. 

Ancak, fiil kanunen bir seneden ziyade hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı müstelzim ise haklarında 
10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanır. 

11 yaşını bitirmemiş küçükler hakkında, veli veya vasi yahut bakmakla yükümlü kimseler tarafından ye
terli tedbir alınması halinde, mahkemece diğer tedbirler uygulanmayabilir. 

15 Yaşını Doldurmayan Küçükler Hakkındaki Tedbir ve Cezalar 

MADDE 12. — Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olup da, 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hak
kında 20 nci maddeye göre yapılan inceleme, ceza tertibini gerektirmiyorsa mahkemece 10 ncu maddede ya
zılı tedbirlerden biri uygulanabilir. 

Aksi halde haklarında aşağıda yazılı ceza tayin olunur. 
1. İdam cezası yerine 15 sene ve müebbet ağır hapis cezası yerine 10 seneden aşağı olmamak üzere 

Hapis cezası verilir. 
2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis cezalan hapse çevrilir. Ancak, bu fıkranın tatbiki suretiyle 

hükmolunacak cezalar her fiil için 7 seneden fazla olamaz. İçtima halinde Türk Ceza Kanununun genel hü
kümleri uygulanır. 

3. Kamu hizmetlerinden yasakhhk ve genel güvenlik gözetimi altına alınmak cezalan uygulanmaz. 
Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. 
Füli işlediği zaman 15 yaşım bitirmeyen sağu* - dilsizler hakkında kovuşturma yapılamaz, bunlar hakkın

da 10 ncu maddede yazdı tedbirlerden biri uygulanır. 

Tedavi Kurumlarına Yerleştirme 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Bu husustaki rapor ve kararda hastalığın ve suçun mahiyeti gözönttnde tutularak kamu güvenliği bakı
mından, küçüğün tıbbi kontrol ve muayeneye tabi tutulup tutulmayacağı, tutulacaksa müddet ve fasılası da 
gösterilir. 

Tıbbi kontrol ve muayene çocuk mahkemesinin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığınca karar ve rapor
da gösteriilen müddiet ve fasılalarla küçüklerin bulunduğu mahalde, yoksa en yakın salahiyetli mütehassısı 
olan bir hastane sağhk kuruluna sevkedilmeleri suretiyle temim olunur. 

Bu tıbbi muayene sonuçları gerektiriyorsa; Küçük Çocuk Mahkemesi kararıyla yine resmi veya özel 
bir hastaneye yerleştirilir. 

Korunmaya Muhtaç Küçükler Hakkında Tedbir Uygulaması 

MADDE 15. — Veli, vasi, bakmakla mükellef olan kimse veya Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine; 
beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şalisi güvenlik Seri tehlikede olan yahut ebeveynine karşı vahim bir 
itaatsizlikte bulunan küçükler hakkında, küçüğün bulunduğu yer ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerince 
10 ncu maddede yazın tedbirlerden biri uygulanır. 

Diğer kanunlara göre de, küçükler hakkında koruma tedbiri ittihazı ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuii' 
mahkemelerine aittir. 

Tedbirlerin Müddeti 

MADDE 16. — Küçükler hakkında uygulanan tedbîrler, en geç 18 yaşını Semai etmeleriyle sona erer. 

Tedbir Uygulanmaması 

MADDE 17. — Hüküm zamanı 18 yaşım ikmal etmiş bulunanlar hakkında tedbir uygulanmaz. 

Tedbirlerin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 

MADDE 18. — Gözetici, veli, vasi, bakıp gözetmeyi üzerine aîan kimse veya Cumhuriyet Savcılığı ile 
10 ncu maddede yazılı teşekkül veya kurumların yetkilileri tarafından yapılan müracaat üzerine veya re'sen 
çocuk mahkemesi küçük hakkında uygulanan tedbir yenine bir diğerini uygulamaya veya büsbütün kal
dırmaya yetkilidir, 

Uygulanan bir tedbirin değiştirilmesine, bu tedbire hükmeden mahkeme yetkilidir. Acele hallerde küçüğün 
bulunduğu yerdeki çocuk mahkemesince de geçici tedbir alınabilir. Bu takdirde durum ilk tedbiri alan mah
kemeye bildirilir, tçabeden tedbire veya tedbirin değiştirilmesine bu mahkemece hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Soruşturma ve Kokturma Usulleri 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 

MADDE 19. — Küçükler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu kanun hükümleri sak
lı kalmak üzere Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

Soruşturma 

MADDE 20. — Küçüklerin istedikleri suçlarda hazırlık soruşturması C. Savcısı 
yardımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi küçük hakkında tedbir 
değildir. 

Küçükler tarafından işlenen suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 

veya görevlendireceği 

uygulanmasına mani 
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Korunmaya Muhtaç Küçükler Hakkında Tedbir Uygulaması 

MADDE 14. — Taşanını! 15 nd maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tedbirlerin Müddeti 

MADDE 15. — Tasarının 16 ncı maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tedbir Uygulanmaması 

MADDE 16. — Tasannm 17 nd maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tedbirlerin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 

MADDE 17. — Tasarının 18 nd maddesi 17 nd madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 

MADDE 18. — Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu bükümleri 
uygulanır. 

Soruşturma 

MADDE 19. — Tasannm 20 nd maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Ceza veya Tedbir Uygulanmasından Önce Yapılacak İnceleme 

MADDE 21. — Bu kanunda gösterilen ceza veya tedbirlerin uygulanmasından önce gerekirse küçüğün; 
a) Aile, terbiye ve okul durumu, gidişatı, içinde yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi gerekli gö

rülen sair hususlar, çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya yardım
cıları marifetiyle araştırılır. Ancak, çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan bu hizmetlilerin iş du
rumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında herhangi bir engel mevcut bulun
ması halinde çocuk mahkemeleri bu araştırmanın yapılması için resmi veya özel kurum ve teşekküllerde çalı
şan sosyal hizmet uzmanları veya bu araştırmayı yapabilecekleri kanısına varılan kimseleri görevlendirebilir
ler. 

b) İşlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu mütehassıs 
kimselere tespit ettirilir. 

Yukardaki bentler gereğince yapılan araştırma ve inceleme sonucu, gerektirirse, küçüğün bir müşahede mer
kezinde müşahede altına alınmasına da karar verilebilir. 

Geçici Tedbirler 

MADDE 22. — Cumhuriyet savcısı veya görevlendireceği yardımcı soruşturmayı yaparken gerekli gör
düğü takdirde küçük hakkında 10 ncu maddede gösterilen tedbirlerden birinin geçici olarak uygulanmasını 
çocuk mahkemesinden talep edebilir. 

Adli Görev 

MADDE 23. — 21 nci maddeye göre yapılan araştırma ve inceleme sebebiyle kanun tarafından kendile
rine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenilen çocuk mahkemelerine müteallik vazife ve işlerde 
suiistimal veyahut ihmal ve terahi gösteren Devlet memurları ile çocuk mahkemesinin yazılı istek ve emirleri
ni yapmakta suiistimal veya ihmalleri görülen zabıta amir ve memurlan hakkında Cumhuriyet Savcıhğmca 
doğrudan doğruya kovuşturma yapılır. 

Ancak, zabıta amirleri hakkında hâkimlerin vazifelerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulü uygula
nır. 

Vali ve kaymakamlar hakkında Memurin Muhakematı hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

Şahsi Davada Usul 

MADDE 24. — Küçüklerin işledikleri suçlardan dolayı aleyhlerine şahsî dava yoluyla kovuşturma yapıla
maz. 

Suçun takibinin şahsi davayı gerektirmesi halinde suçtan zarar görenin yazılı başvurması üzerine yapıla
cak soruşturma Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ikinci kitabının birinci ve ikinci fasıllarında yer alan 
hükümler dairesinde yapılır. 

Şikâyetin Geri Alınması 

MADDE 25. — Kovuşturma yapılabilmesi dava veya şikâyete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kimsenin 
vazgeçmesi kamu davasını düşttrmez. Ancak, yargılama sonunda suçun sabit olması halinde ceza uygulanmaz. 
Bu hal 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden birinin uygulanmasına mani değildir. 

Duruşmanın Gizliliği ve Yeri 

MADDE 26. — Küçüklerin duruşması mutlaka gizli olur. Hüküm dahi gizli tefhim olunur. 
Mahkemenin izni ile yargılamanın her safhasında küçüğün velisi, vasisi, sosyal hizmet alanlarında faali

yet gösteren resmi veya gönüllü kuruluşların temsilcileri, sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımcıları ile kü
çüklerin gözetimi ile görevli resmi veya gönüllü gözetim delegeleri hazır bulunabilirler. 
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(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Ceza Veya Tedbir Uygulanmasından Önce Yapılacak İnceleme 

MADDE 20. — Tasarının 21 nci maddesi 20 nci r radde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Tedbirler 

MADDE 21. — Tasarının 22 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adli Görev 

MADDE 22. — 20 nci maddeye göre yapılan araşt rma ve inceleme sebebiyle kanun tarafından kendileri
ne verilen veya kanun dairesinde bindilerinden istenilen çocuk mahkemeleriıie müİeaJHk vazife ve işlerde 
suiistimal veyahut ihmal ve terabi gösteren Devlet menıurlan ile çocuk mahkemesinin yazıl» istek ve emir
lerini yapmakta suiistimal veya ihmalleri görülen zabıta amir ve memurları hakkında Cumhuriyet SarciBgm-
ca doğrudan doğruya kovuşturma yapılır. 

Vali ve kaymakamlar hakkında Memurin Muhakerıatı Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

Şahsi Davada Usul 

MADDE 23. — Küçüklerin işledikleri suçlardan dolayı aleyhlerine şahsi dava açılamaz. 

Şikâyetin Geri Alınması 

MADDE 24. — Tasarının 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmanın Gizliliği ve Yeri 
MADDE 25. — Küçüklerin duruşma» mutlaka gizli olur. Hüküm dahi gidi teflrim olunur. 
Mahkemenin izniyle yargılamanın her saf hasımla küçüğün müdafii, velisi, vasisi, sosyal hizmet ajanla

rında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kuruluşların temsilcileri, sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımcı
ları ile küçüklerin gözetimi ile görevli resmü veya gönüllü gözetim delegeleri hazır bulunabilirler. 
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Duruşmada hazır bulunan küçük, menfaati gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi, 
sorgusu yapılmış olan küçüğün duruşmada hazır bulundurulmasına da lüzum görülmeyebilir. Bu takdirde küçü
ğün müdafii duruşmada hazır bulunabilir. 

Küçüklerin işledikleri suçlara ilişkin davaların duruşması genel mahkemelerin bulunduğu bina içinde veya 
dışında bu amaçla tahsis edilen yerlerde yapılır. 

Uygulanmayacak Usul 

MADDE 27. — Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 saydı meşhut 
suçlar muhakeme usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Davanın Başka Bir Mahkemeye Gönderilmesi 

MADDE 28. — Yetkili olarak işe el koyan çocuk mahkemesi küçüğün menfaatleri gerektirdiğinde, dava
nın küçüğün veli veya vasisinin oturduğu yer çocuk mahkemesine gönderilmesine karar verebilir. 

İtiraz Mercii 

MADDE 29. — İlçe ve merkez ilçedeki çocuk mahkemelerinin kararlarına karşı itirazı inceleyecek mercii 
il çocuk mahkemesi, ildeki çocuk mahkemesinin kararma karşı itiraz mercii ise en yakın il çocuk mahkemesi
dir. 

Temyiz 

MADDE 30. — Çocuk mahkemelerince verilen kararlar aleyhine ancak esas hükümle birlikte temyiz yo
luna başvurulabilir. 

Yargıtaya başvurmak için para depo edilmez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gözetim ve Gözetim Delegeleri 

Gözetim 

MADDE 31. — İşlediği suçtan dolayı hakkında 10 ncu maddede yazılı tedbir uygulanmış veya hükme
dilmiş cezası ertelenmiş olan küçüğün 3 yda kadar gözetim altmda bulundurulmasma karar verilebilir. Bu 
takdirde küçüğe, veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine alan kimseye gözetim tedbirinin gayesi ve gerek
tirdiği yükümlülükler haber verilir. 

Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kimselerin görevleri ile suçlu çocuklar eğitim ve 
İslah dairesinin çalışma şekil ve usulleri Adalet Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur. 

Gözetim süresi kararda gösterilir. 
Şartlı erteleme halinde gözetim en az deneme devresi sonuna kadar devam eder. 

Gözetim Delegeleri 

MADDE 32. — Küçüklerin gözetimi çocuk mahkemeleri nezdine atanmış bulunan gözetim delegeleri ta
rafından yapdır. 

İcabı halinde çocuk mahkemesince, bu hizmetin yapılması için resmi veya özel kurum ve teşekküllerde 
çahşan sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımcılar veya bu hizmetleri yapabilecekleri kanısına vardan, çocuk 
sorunlarına karşı ilgi duyan ve çocuk terbiyesi, yetiştirilmesi işlerinde bilgisi bulunan kimseler de görevlendi
rilebilirler. 
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Duruşmada hazır bulunan küçük, menfaati gerekt rdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği 
gibi, sorgusu yapılmış olan küçüğün duruşmada hazır buhındurubnasına da lüzum görülmeyebilir. Bu tak
dirde küçüğün müdafii duruşmada hazır bulunabilir. 

Küçüklerin işledikleri suçlara ilişkin davaların duruşması genel mahkemelerin bulunduğu bina içinde 
veya dışında bu amaçla tahsis edilen yerlerde yapılır. 

Uygulanmayacak Usul 

MADDE 26. — Tasarının 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İtiraz Mercii 

MADDE 27. — Tasarının 29 ncu maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Temyiz 

MADDE 28. — Tasarının 30 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gözetim ve Gözetim Delegeleri 

Gözetim 

MADDE 29. — Tasarının 31 nci maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Gözetim Delegeleri 

MADDE 30. — Tasarının 32 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kurumlar, gözeticilik yapabilecek kimse
lerin bir listesini her yılbaşı mahkemeye verirler. Hayırsever diğer kimseler de mahkemeye başvurabilir. Mah
keme bunların ahlaki ve içtimai durumlarım inceledikten sonra seçtiği kimselerin isimlerini listeye kaydeder. 

Çocuk mahkemesi her zaman yukarıda yazılı kurum ve derneklerden aday göstermelerini isteyebilir. 

Gözetim Delegelerinin Görevleri 

MADDE 33. — Gözetim delegeleri, gözetimlerine verilen küçüklerin temayüllerini ve gidişatını devamlı 
olarak gözetirler; gerekli gördükleri takdirde veli, vasi veya sair kimse veya kurumlardan her türlü bilgileri 
toplar ve keyfiyeti bir raporla çocuk mahkemesine bildirirler. 

Gözetime tabi küçüğün, temayülleri ve gidişatı hakkında gerektiğinde ve herhalde, iki ayda bir rapor ve
rilir. 

Gözetim delegeleri, gözetime engel teşkil eden durumlar ortaya çıktığı takdirde derhal çocuk mahkeme
sine bildirmek suretiyle önlenmesini isterler. 

Sosyal Hizmet Uzmanları 

MADDE 34. — Bu Kanunun 21 nci maddesinin (a) bendinde yazılı sosyal araştırma ve 31 nci maddesinde 
yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığmca her çocuk mahkemesi nezdinde yeteri kadar sosyal hizmet 
uzmanı atanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Küçüğün Giderleri 

MADDE 35. — Bir aile yanına veya paralı özel bir kurum veya benzeri teşekküllere yerleştirilen kü
çüğün giderleri Devletçe ödenir, ödenecek bu meblağ çocuk mahkemelerince ittihaz olunacak bir kararla 
tespit edilir.: 

Medeni Kanun hükümleri gereğince bakmakla yükümlü olan kimsenin, küçüğün giderlerini karşılamaya 
mali durumu müsait olması halinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edilir. 

Adli Sicil 

MADDE 36. — Küçükler hakkında adli sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma konusu 
olan işler sebebiyle, Cumhuriyet savcılıktan, sorgu hâkimlikleri ve mahkemelerce veya Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ve Milletvekilleri seçimleriyle ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde Adli Sicilce 
bildirilir. 

1 nci fıkra gereğince verilmiş bulunan bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılmaz. 

Hükümlerin Yerine Getirilmesi 

MADDE 37. — Çocuk mahkemesi vermiş olduğu karar ve hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini 
her zaman denetler. 

Cezaların İnfaz Edileceği Yer 

MADDE 38. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddeleri gereğince haklarında ceza tertip edilen kişiler hük
mün infazına başlandığı tarihte 18 yaşını doldurmamışlarsa, bu cezalann çocuk ıslahevi veya çocuk cezaevle
rinde çektirilir. 
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Gözetim Delegelerinin Görevleri 

MADDE 31. — Tasannın 33 ncü maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal Hizmet Uzmanları 

MADDE 32. — Tasannın 34 ncü maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Küçüğün Giderleri 

MADDE 33. — Tasarının 35 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adli Sicil 

MADDE 34. — Tasannın 36 nci maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümlerin Yerine Getirilmesi 

MADDE 35. — Tasannın 37 nci maddesi 35 nd madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Cezaların İnfaz Edileceği Yer 

MADDE 36. — Bu kanunun 12 nd maddesi gereğince haklannda ceza tertip edilen kişiler hükmün infa
zına başlandığı tarihte 15 yaşmı dokhumunışİBraa, bu cezalan çocuk ıslah evi veya çocuk cezaevlerinde 
çektirilir. 
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Bunlardan 18 yaşını ikmal edenlerin bakiye cezaları çocuk ıslah veya çocuk cezaevleri veya büyüklere 
mahsus cezaevlerinin özel kısımlarında çektirilir. 

Küçüklere Mahsus Tevkifevleri 

MADDE 39. — Küçük tutuklular küçüklere mahsus tevkifevlerine konulurlar. 
Küçüklere mahsus tevkifevi bulunmayan yerlerde büyüklere ait tevkifevlerinin ayrı kesimlerinde bulunduru

lurlar. 

Şartlı Erteleme 

MADDE 40. — Para cezasından başka bir ceza ile hükümlü olmayan küçük, işlediği bir suçtan dolayı 
ağır veya hafif para veya üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezalardan biriyle mahkûm olur ve geçmişteki 
hali ile ahlaki temayüllerine göre cezasının ertelenmesi ileride cürüm işlemekten çekinmesine sebep olacağı 
hakkında mahkemece kanaat getirilirse bu cezanın şartlı olarak ertelenmesine hükmolunabilir. 

Cezası bu suretle ertelenen küçük bir yıldan üç yıla kadar bir deneme devresine tabi tutulur. 
Mahkeme deneme devresi zarfında küçüğü, muayyen bir meslek veya sanat öğrenmek, belli bir yerde ika

met etmek, alkollü içki kullanmamak veya bunlar gibi bazı şartlara uymaya mecbur edebilir. 

Küçük deneme devresi içerisinde, yapılan ikaz ve ihtarlara rağmen tabi tutulduğu eğitim ve ıslah şart
larını yerine getirmez veya başka kasti bir cürüm işlerse, mahkeme hükmolunan cezanın aynen çektirihnesine 
veya vahim görülmeyen hallerde deneme devresinin yarı nispetinde uzatılmasına karar verir. 

Şartla Salıvermede Gözetim 

MADDE 41. — Şartla salıverilmiş küçükler hakkında Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin 8 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Şartla salıverme devresi zarfında gözetimin esasları, küçüğü şartla salıvermiş olan mahkemece tespit olu
nur. 

Küçüklerin şartla sahverilmelerinc, cezanın halen nfaz edildiği yerdeki çocuk mahkemesince karar ve
rilir. 

Yayın Yasağı 

MADDE 42. — Suç işlemiş küçüklerin, suçları veya bunların yargılanmaları ile ilgili olarak her türlü 
yayın yapılması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler 2 000 lirdan 10 000 Kraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

Fiilin tekerrürü halinde ayrıca, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Küçük Deyimi 

MADDE 43. — Bu Kanundaki küçük deyimi suçu işlediği tarihte henüz 18 yaşını bitirmemiş kimseleri 
kapsar. 

Uygulanamayacak Usul ve Diğer Kanunlar 

MADDE 44. — Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri küçük suçlular hakkında uygulanmaz. 

Küçüklerin Yerleştirileceği Devlete Ait Kurumlar 

MADDE 45. — Bu kanunda öngörülen kurumlar Adalet Bakanlığınca kurulur. Bunların çalışma usul ve 
şekilleri yönetmelikle tespit olunur. 
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Bunlardan 15 yaşını ikmal edenlerin bakiye cezalan çocuk ıslah veya çocuk cezaevleri veya büyüklere 
mahsus cezaevlerinin özel kısımlarında çektirilir. 

Küçüklere Mahsus tevkifevleri 

MADDE 37. — Tasarının 39 ucu maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Şartlı Erteleme 

MADDE 38. — Para cezasından başka bir ceza ile hükümlü olmayan ve 15 yaşım doldurmayan küçük, 
işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 3 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezalardan biriyle mah
kûm olur ve geçmişteki haliyle ahlaki temayüllerine göre cezasmın ertelenmesi İleride cürüm işlemekten 
çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece kanaat getirilirse bu cezanın şartlı olarak ertelenmesine hük-
molünabilir. 

Cezası bu suretle ertelenen küçük bir yddan üç yıla kadar bir deneme devresine tabi tutulur. 
Mahkeme deneme devresi zarfında küçüğü, muayyen bir meslek veya sanat öğrenmek, belli bir yerde 

ikamet etmek, alkollü içki kullanmamak veya bunlar gibi bazı şartlara uymaya mecbur edebilir. 
Küçük deneme devresi içerisinde, yapılan ikaz ve ihtarlara rağmen tabi tutulduğu eğitim ve ıslah şartla

rını yerine getirmez veya başka kasti bir cürüm işlerse, mahkeme hükmolunan cezanın aynen çektirilmesine 
veya vahim görülmeyen hallerde deneme devresinin yarı nispetinde uzatılmasına karar verir. 

Şartla Salıvermede Gözetim 

MADDE 39. — Şartla salıverilmiş küçükler hakkında Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 
ncü fıkraları uygulanmaz. 

Şartla salıverme devresi zarfında gözetimin esasları, küçüğü şartla salıvermiş olan mahkemece tespit 
olunur. 

Küçüklerin şartla salıverilmelerine, cezanın halen infaz edildiği yerdeki çocuk mahkemesince karar verilir. 

Yayın Yasağı 

MADDE 40. — Suç işlemiş küçüklerin suçları veya bunların yargdanmalan ile ilgili olarak her türlü ya
yın yapılması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler 5 000 liradan 30 000 liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

Fiilin tekerrürü halinde ayrıca, üç aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Küçük Deyimi 

MADDE 41. — Bu kanundaki küçük deyimi suçu işlediği tarihte henüz 15 yaşını bitirmemiş kimseleri 
kapsar. 

Uygulanamayacak Usul ve Diğer Kanunlar 

MADDE 42. — Tasarının 44 ncü maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Küçüklerin Yerleştirileceği Devlete Ait Kurumlar 

MADDE 43. — Tasarının 45 nci maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Çocuk Eğitim ve Islahevleri Müdürlüğü 

MADDE 46, — Adalet Bakanlığında; 
a) Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve eğitim evlerinin, bu Kanunun 10 ncu maddesine göre 

haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği Devlete ait müesseselerin, müşahade merkezle
rinin, küçüklerin kısa sürelerle kabul edilecekleri ve icabında müşahadelerinin yapılmasma elverişli kabul 
merkezlerinin, çocuk mahkemelerine ait bina ve küçüklere mahsus tevkifevlerinin tesisi, 

b) Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının tanzimi, buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, ba
kım ve eğitim işlemlerinin kontrolü, 

c) Yukarıda yazılı müesseselerde ve çocuk mahkemelerinde sosyal araştırma ve gözetimle görevli perso
nelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin hizmete yararlı olacak şekilde devamlı eğitim ve yetiştirilmele
rinin sağlanması, 

d) Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler üzerinde devamlı inceleme ve araştırmaların yapılması, bu ko
nudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mütalaa beyanı ve icabında bunların bizzat hazırlanması, 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerinin araştırıl
ması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatistiklerin hazırlanması, velayet ve vesayetin nezi ve küçük
lere vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurumlar ve küçüklerin zararlı yayınlardan korunması hususun
da milli eğitim, çeşitli işyerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları, filimlerin küçükler yönünden 
kontrolü için İçişleri ve küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumlan ve sosyal servislerin çocuk mahkeme
leri ile olan münasebetlerini tanzim bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının ilgili servisleriyle iş
birliği yapılması, 

h) Cezaları infaz edilen küçüklerin işe yerleştirilmeleri mevzularında infaz sonrası yardım müesseseleri 
vesair kurumlarla ilişki kurulması, 

i) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların denetlenmesi, 
j) Bu Kanunun uygulanması ile alakalı diğer görevlerin yapılması, 
Amacı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünebağlı Suçlu Çocuklar Eğitim ve Islah Başkanlığı adıyla 

bir daire kurulur. 

Kadrolar 

MADDE 47. — Bu Kanun gereğince kurulacak daire ve kurumlarla çocuk mahkemelerinin kuruluş ve ça
lışmaları için gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin edilir. 

Mahkemelerin Kurulması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yıl içinde tamamlanır. 

Çocuk Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde Bu İşlerle Görevli Mahkeme 

GEÇİCİ MADDE 2. — Çocuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde kuruluncaya kadar, küçükler tarafın
dan işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturma bu Kanunda yazıh usullere göre yetkili mahkeme ve Cum
huriyet savcılığınca yapılır. Şu kadarki, küçükler hakkında bu Kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uygu
lanır. 

İlk Atamalar 

GEÇİCİ MADDE 3. — İllerdeki çocuk mahkemelerine Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılacak ilk atama
larda bu Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinde yazılı şart aranmaz, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



— 27 — 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Suçlu Çocuklar Eğitim ve Islah Dairesi Başkanlığı 

MADDE 44. — Adalet Bakanlığında; 
a) Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve eğitim evlerinin, bu kanunun 10 ncu maddesine göre 

haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği Devlete ait müesseselerin, müşahade merkezle
rinin, küçüklerin kısa sürelerle kabul edilecekleri ve icabmda müşahadelerinin yapılmasına elverişli kabul 
merkezlerinin, çocuk mahkemelerine ait bina ve küçüklere mahsus tevkifevlerinin tesisi, 

ıb) Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının tanzimi, buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, ba
kım ve eğitim işlemlerinin kontrolü, 

c) Yukarıda yazın müesseselerde ve çocuk mahkemelerinde sosyal araştırma ve gözetimle görevli perso
nelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin hizmete yararh olacak şekilde devamh eğitim ve yetişrhiime-
lerinin sağlanması, 

d) Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler Üzerinde devamh inceleme ve araştırmaların yapılması, bu 
konudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mütalaa beyanı ve icabmda bunların bizzat hazırlanması, 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerinin araştırıl
ması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçtuîuğu konusunda gereken istatistiklerin hazırlanması, velayet ve vesayetin nezi ve küçüklere 
vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurumlar ve küçüklerin zararlı yayınlardan korunması hususun* 
da Milli Eğitim, çeşitli işyerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartlan, filmlerin küçükler yönünden 
kontrolü için İçişleri ve küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin çocuk mahkemeleri 
ile olan münasebetlerini tanzim bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının ilgili servisleriyle işbir
liği yapılması, 

h) Cezaları infaz edilen küçüklerin işe yerleştirilmeleri mevzularında infaz sonrası yardım müesseseleri 
ve sair kurumlarla ilişki kurulması, 

i) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların denetlenmesi, 
j) Bu kanunun uygulanmasıyla alakah diğer görevlerin yapılması, 
Amacı ile İnfaz ve Islah İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Suçlu Çocuklar Eğitim ve Islah Başkanlığı adıy

la bir daire kurulur. 

Kadrolar 

MADDE 45. — Tasarının 47 nci maddesi 45 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin Kurulması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ve bu kanunda yazılı müesseseler 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır. 

Çocuk Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde Bu İşlerle Görevli Mahkeme 

GEÇİCİ MADDE 2. — Çocuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde kuruluncaya kadar, küçükler tara
fından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturma bu kanunda yazılı usullere göre görevli mahkeme ve 
Cumhuriyet Savcılığınca yapılır. Şu kadar ki, küçükler hakkında bu kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uy-* 
gulanır. 

İlk Atamalar 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Küçüklere Ait Davaların Çocuk Mahkemelerine Devredilmesi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Çocuk mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemeler faaliyete geçinceye kâddr bu 
mahkemelerin yargı çevresi içerisinde işlenen suçlara ilişkin olarak küçükler hakkında evvelce açılmış ve 
sonuçlanmamış bulunan davalar yetkili ve görevli çocuk mahkemesine tevdi edilmek üzere çocuk mahkeme-) 
si nezd indeki Cumhuriyet savcılığına devredilir. 

Yürürlük 

MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 49, — Bu Kanını hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzi oğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

28 . 2 . 1978 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F . Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. İşık 

Devlet Bakanı 
M, Kılıç 

İçişleri Bakanı 
İ. Özaydınlı 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakam 
Prof. G. Ökçün 

Adalet Bakam 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağ. ve Sos, Yar. Bakam 
Dr. M, Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakam 
M.: Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal A._ Coşkun 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 
H. işgüzar Doç. Dr, A. T, Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakam 
M. Özdemir 
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(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Küçüklere Ait Davaların Çocuk Mahkemelerine Devredilmesi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 neti maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 46. — Tasannın 48 nd maddesi 46 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Yürütme 

MADDE 47. — Tasannın 49 ncu maddesi 47 nd madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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Toplantı : 2 

1472 Saydı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üni
versite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Konya Milletvekili Şener Battal ve Ankara Milletvekili Semih Eryıl-
dız'm Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Milli Eğitim ve Plan 

Komisyonları Raporları. (1 /47, 2/510, 160) 

TC 
Başbakanlık 4.1. 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 101-89/07344 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 7.10.1977 
talihinde kararlaştırılan «1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akade
milere Devredilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Anayasa Mahkemesi: 12. 1 . 1971 - 971/3 sayılı Kararı ile özel yüksekokulların; genel Devlet istihdamı bakı
mından üniversitelere denk haklar kazandırması, Anayasanın 120 nci maddesine dayanan özerklik ilkesi içinde 
öğrenim yapmaması ve kâr amacı güden kurumlarca öğretim gibi önemli bir kamu hizmetinin yürütülmesini, 
50 nci maddeye aykırılık teşkil etmesi mucip sebeplerine dayanarak; Özel Öğretim Kurumlan Kanununun, özel 
yüksekokulların varhğı ile ilgili 1 nci ve 13 ncü maddelerini, 8 nci maddesinin 2, 3, 4 ncü fıkralarım ve 48 nci 
maddesinin yükseköğrenim veren yüksekokullara ilişkin hükmünü iptal etmiştir. 

Karar 9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu durum karşısında özel yüksekokullarda okuyan (50 000) civarındaki öğrencinin herhangi bir sarsıntıya 

uğramadan, üniversite ve üniversite niteliğinde öğrenim veren akademilerce, Koordinasyon Kurulu kararı ile ge
çici nitelikte açılan resmi yüksekokullarda öğrenimlerini tamamlamaları kararlaştırılmıştır. 

Böylece, 25. 8. 1971 tarih ve 1472 sayılı «Özel Yüksekokul öğrencilerinin, öğrenimlerine devam edebilmeleri 
için açılacak Resmi Yüksekokullar hakkında Kanun» yürürlüğe konmuştur. 

Resmi Yüksekokulların, geçici nitelikte açıldığı Kanunun 1 nci maddesinde açıkça ifade edilmiştir. 

50 000 özel yüksekokul öğrencisinin öğrenimine imkân veren geçici nitelikte okul açılması düşünülünce 1472 
sayılı Kanunun bütün maddeleri bu temel görüş esas alınarak hazırlanmıştır. Halbuki lise ve dengi okullardan 
çok sayıda öğrencinin mezun olması, yükseköğrenim görme imkânının bulunamaması karşısında 1472 sayılı Ka
nunla kurulan ve büyük bir kapasite yaratan geçici nitelikte açılan yüksekokullara öğrenci alınmasını sağla
mak amacı ile 1472 sayılı Kanunun 24 ncü maddesini değiştiren ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
•dair 26 .9 . 1972 tarihli ve 1624 sayılı Kanun yürürlüğe konmuş ve böylece büyük bir öğrenci kapasitesine sa
hip olan 1472 sayılı Kanunla kurulan yüksekokullar yalnız öğrenci kaydetme yönünden devamlılık kazanmış
tır. 
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Bu durum karşısında : 
1. Geçici nicelikte hazırlanan 1472 sayılı Kanunla, devamlı öğrenci almak suretiyle devamlılık kazanan 

okulların eğitiminde, öğretiminde ve yönetiminde engellerle karşılaşılmaktadır. 
2. 1472 sayılı Kanunla kurulan yüksekokulların öğretim süreleri, bağlı bulunduğu üniversite ve akademi ile 

aynı seviyede olduğu halde aynı kuruluşa bağlı bir kısım öğrenci fakülte ve akademi diploması; bir kısım öğ
renci ise yüksekokul diploması almaktadır. Böylece öğrenciler yönündende ayrıcalık meydana gelmektedir. 

3. 1472 sayılı Kanun geçici nitelikte düşünüldüğü için; özel yüksekokullardan satınalınan gayrimenkuller 
dışında, bu okulların inkişafı için gayrimenkul satınalmak, yeni yatırımlara girişmek mümkün olamamaktadır. 

Bütün bu mahzurları ortadan kaldırmak; eğitim, öğretim ve yönetim yönünden üniversite ve akademilerle 
bütünleştirmek; bugün 60 000 öğrenciyi istiap eden okulların geçicilik vasıflarını kaldırmak üniversite ve akade-
milerce yapılacak bir program dahilinde okulları bina, araç, gereç bakımından huzura kavuşturmak, tasarıya 
ekli kadrolara atamalar yapılmak, öğretim kadrolarını tamamlamak ve okulların devamlılığını sağlamak amacı 
ile tasarı hazırlanmıştır. 

1 . 2 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan resmi yüksekokulların Üniversite ve Akademilere devredilmesi ve 
burada çahşan öğretim üye ve yardımcıları ile personelin özlük haklarının korunmasına ilişkin kanun teklifi 
ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
MSP Konya Milletvekili 

Şener Battal 

GEREKÇE 

Özel yüksekokulların varlığı hakkındaki, özel öğretim kurumları kanununun ilgili maddeleri, özerklik 
ilkesi içinde öğrenim yapmaması ve kâr amacı güden kurumlarca öğretim hizmetlerinin yürütülememesi ge
rekçesiyle, Anayasa Mahkemesi 12 . 1 . 1971 tarih ve 971/3 sayılı kararı ile iptal etmiştir. Bundan sonra bu 
okullarda okuyan 50 bin civarındaki öğrencinin mağdur olmaması için çıkarılan 1472 sayılı Kanunla geçici 
bir çözüm bulunmuş, ancak bu eğitim kurumların araç, gereç, kadro, personel gibi bir çok sorunları orta 
yere çıkmıştır. Ayrıca bu okulların bağlandıkları akademi ve üniversitelere göre, bazıları fakülte ve bazıları 
yüksekokul sayılmaları sebebiyle öğrencileri farklı diploma almaya başlamışlardır. 

Eğitim ve öğretimde engeller çıkan bu okulların problemlerinin halli için üniversite ve akademilere bağ
lanması, bunların tabi olduğu yasaların uygulanması gerekmektedir, 

Mimarlık, mühendislik, kimya, eczacılık, iktisat, diş hekimliği, uygulamalı endüstri sanat, gazetecilik, 
maliye - muhasebe ve bankacılık gibi dallarda öğretim yapan ve Ankara, istanbul, İzmir, Adana, Eskişehir 
gibi illerimize dağılmış bulunan ve büyük ihtiyaca cevap veren bu okulların biran önce bir düzene kavuştu
rulması ülke ve öğrenciler açısından da sayılmayacak kadar faydalar vardır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN TEKLİFİ 

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan resmi yüksekokullar bütün hak ve vecibeleriyle Milli 
Eğitim Bakanlığınca gösterilecek üniversite veya akademilere Maliye Bakanlığınca bedelsiz olarak devredilir. 

MADDE 2. — 1472 sayılı Kanunla resmi hale getirilen yüksekokulların bağlı bulunduğu üniversite ve 
akademilerin öğretim üye ve yardımcılarının her türlü özlük hak ve vecibe yönünden tabi oldukları kanun
lar, adı geçen okullara atanacaklara da aynen uygulanır. 

MADDE 3. — Bu okul kadrolarında çalışan personel, her hangi bir atamaya lüzum olmaksızın kurumla
rına atanmış sayılırlar. 

MADDE 4. — Bu okullarda sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin sözleşmesi, bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra yenilenmez. Sözleşmelilerden, nitelikleri uyanların okullara atamaları yapılır. 

MADDE 5. — Bu okullarda bulunan öğretim elemanlarının üniversiteler kanunundaki nitelik ve şartları 
taşımaları kaydıyla 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre ve 1472 sayılı Kanunla resmi hale getiri
len yüksekokullarda tam gün çalışma ile geçen hizmetler de değerlendirilerek intibakları bağlı bulundukları 
üniversite ve akademilerin ilgili intibak komisyonlarınca yapılır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 1/491 esas No. lu Kanun teklifini yeniliyorum 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 5.11. 1976 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-129/09650 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 10 . 1976 tarihinde kararlaştırılan «1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniver
site ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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GEREKÇE 

Anayasa Mahkemesi : 12 . 1 . 1971 971/3 sayılı Kararı lile özel yüksekokulların; genel devlet istihdamı 
bakımından üniversitelere denk haklar kazandırması, Anayasanın 120 nci maddesine dayanan özerklik ilkesi 
içinde öğrenim yapmaması ve kâr amacı güden kurumlarca öğretim gibi önemli bir kamu hizmetinin yürütül
mesini, 50 nci maddeye aykırılık teşkil etmesi mucip sebeplerine dayanarak; Özel Öğretim Kurumları Ka
nununun, özel yüksekokulların varlığı ile ilgili 1 nci ve 13 ncü maddelerini, 8 nci maddesinin 2 nci, 3 ncü, 
4 ncü fıkralarını ve 48 nci maddesinin yükseköğrenim veren yüksekokullara ilişkin hükmünü iptal etmiştir. 

Karar 9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu durum karşısında özel yüksekokullarda okuyan (50 000) civarındaki öğrencinin her hangi bir sarsın

tıya uğramadan, üniversite ve üniversite niteliğinde öğrenim veren akademilerce, koordinasyon kurulu kararı 
ile geçici nitelikte açılan resmi yüksekokullarda öğrenimlerini tamamlamaları kararlaştırılmıştır. 

Böylece, 25 . 8 . 1971 tarih ve 1472 sayılı «Özel yüksekokul öğrencilerinin, öğrenimlerine devam ede
bilmeleri için açılacak resmi yüksekokullar hakkında Kanun» yürürlüğe konmuştur. 

Resmi yüksekokulların, geçici nitelikte açıldığı kanunun 1 nci maddesinde açıkça ifade edilmiştir. 

50 000 özel yüksekokul Öğrencisinin öğrenimine imkân veren geçici nitelikte okul açılması düşünülünce 
1472 sayılı Kanunun bütün maddeleri bu temel görüş esas alınarak hazırlanmıştır. Halbuki lise ve dengi 
okullardan çok sayıda öğrencinin mezun olması, yükseköğrenim görme imkânının bulunamaması karşısında 
1472 sayılı Kanunla kurulan ve büyük bir kapasite yaratan geçici nitelikte açılan yüksekokullara öğrenci alın
masını sağlamak amacı ile 1472 sayılı Kanunun 24 ncü maddesini değiştiren ve 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair 26 . 9 . 1972 tarihli ve 1624 sayılı Kanun yürürlüğe konmuş ve böylece büyük bir öğrenci 
kapasitesine sahip olan 1472 sayılı Kanunla kurulan yüksekokullar yalnız öğrenci kaydetme yönünden de
vamlılık kazanmıştır. 

Bu durum karşısında : 
T. Geçici nitelikte hazırlanan 1472 sayılı Kanunla, devamlı öğrenci almak suretiyle devamlılık kazanan 

okulların eğitiminde, öğretiminde ve yönetiminde engellerle karşılaşılmaktadır. 
2. 1472 sayılı Kanunla kurulan yüksekokulların öğretim süreleri, bağlı bulunduğu üniversite ve akade

mi ile aynı seviyede olduğu halde aynı kuruluşa bağlı bir kısım öğrenci fakülte ve akademi diploması; bir 
kısım öğrenci ise yüksekokul diploması almaktadır. Böylece öğrenciler yönünden de ayrıcalık meydana gel
mektedir. 

3. 1472 sayılı Kanun geçici nitelikte düşünüldüğü için; özel yüksekokullardan satın alınan "gayri men
kuller dışında, bu okulların inkişafı için gayri menkul satın almak, yeni yatırımlara girişmek mümkün ola
mamaktadır. 

Bütün bu mahzurları ortadan kaldırmak; eğitim, öğretim ve yönetim yönünden üniversite ve akademi
lerle bütünleştirmek; bugün 60 000 Öğrenciyi istiap eden okulların geçicilik vasıflarını kaldırmak; üniver
site ve akademilerce yapılacak bir program dahilinde okulları bina, araç, gereç bakımından huzura kavuştur
mak, tasarıya ekli kadrolara atamalar yapılmak, öğretim kadrolarını tamamlamak ve okulların devamlılığı
nı sağlamak amacı ile tasan hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ'IN TEKLİFİ 

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hak* 
kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açı
lacak Resmi Yüksekokullar Hakkındaki Kanuna istinaden satın alınarak veya kamulaştırılarak Hazine 
mülkiyetine intikal ettirilen okullara ait her türlü bina tesis araç ve gereçleri bütün hak ve vecibeleri ile 
Milli Eğitim Bakanlığınca gösterilecek üniversite veya akademilere Maliye Bakanlığınca bedelsiz olarak dev-
rolunur. 

MADDE 2. — Üniversite ve akademilerin kuruluş ve öğretim özelliğine göre ilişik cetveldeki okulların; 
devam ettirilmesi, birleştirilmesi, fakülte, bölüm, enstitü veya başka öğretim kurumu haline getirilmesi, oku
lun bağlı bulunduğu üniversitenin veya akademinin yetkili organları kararı ile olur. 

MADDE 3. — İlişik (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolara atanan ve öğretim yükünü bağlı bu
lunduğu öğretim kurumlarında dolduramayan öğretim üyeleri aynı üniversite veya akademinin diğer öğretim 
kurumlarında öğretim yükünü dolduruncaya kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdur. 

MADDE 4. — Bu okulların bağlı bulunduğu üniversite ve akademilerin öğretim üye ve yardımcılarının 
her türlü özlük hak veya vecibe yönünden tabi oldukları kanunlar, bu okulara atanacaklara da aynen uygu
lanır. 

MADDE 5. — Bakanlar Kurulu kararı ve torba kadrodan tahsis olunan, döner sermayeden ödeme ya
pılan kadrolar bu kuruluşları devralan kuruluşlara aktarılmıştır. Bu kadrolarda çalışan personel her hangi 
bir atamaya lüzum olmaksızın yeni kurumlarına atanmış sayılırlar. Aylıkları kurumun bütçesinden ödenir. 

MADDE 6. — Bu okullarda sözleşme ile istihdam olunan personelin sözleşmesi bu kanun yürürlüğe gir
dikten sonra yenilenmez. 

Sözleşmeli öğretim personelinden gerekli nitelikleri taşıyanlar istekleri üzerine, bu kanunla verilen kadro
lara müktesep haklarına ve kurumların atama usullerine göre atanabilirler. 

MADDE 7. — Resmi yüksekokulların öğretim üye ve yardımcılarının kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak bu kadrolardan (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar bu kanunun yürürlüğe girdiği mali yılda kul
lanılmaz. Bu kadrolar okulun bağlı bulunduğu üniversite veya akademi senatosunun teklifi üzerine Maliye 
Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

MADDE 8. — Öğretim elemanlarının; Üniversiteler Kanunundaki nitelik ve şartları taşımaları kaydıyla, 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre ve 1472 sayılı Kanunla resmileştirilen yüksekokullarda tam 
gün çalışma suretiyle geçen hizmetler de değerlendirilmek suretiyle intibakları, bağlı oldukları üniversite ve
ya akademilerin intibak komisyonlarınca yapılır. 

İntibakları yapılan öğretim elemanları, intibak çizelgelerinde tespit olunan aylık derece ve kademeleriyle 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki akademik unvanlarına uygun kadrolara bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte atanmış sayılırlar. 

Yukardaki esaslara göre atandıkları kadrolarının dereceleri intibak ettirildikleri aylık derecelerinden dü
şük olanlar, aylık derecelerine eşit derecedeki bir kadroya terfian yükselinceye kadar, intibak ettirildikleri 
derece ve kademelerden aylıklarını almaya devam ederler. 

MADDE 9. — Atama yapılacak boş öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarına, atama veya derece yük
selmesi için gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi ve öğretim yardımcısı bulunmaması halinde en çok iki 
üst dereceye veya yukarı dereceden kadro bulunmaması hallerinde en çok iki alt dereceye ve aynen aka
demik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, alabileceği aylık derece ile öğretim üyesi veya öğre
tim yardımcısı atanması mümkündür. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği mali yılın sonuna kadar geçen sürede her türlü 
mali işlem 1472 sayılı Kanuna göre yürütülür. Diğer maddeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren yürürlükten kalkar. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 1472 sayılı Kanunun mali hükümlerinin 
uygulanması, içinde bulunulan mali yıl sonuna kadar devam eder. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

14 . 10 . 1976 

Başbakan 
S. Demirel 

Deflet Bakanı 
Baışfoalkan Yaındrmcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

DevJıei: Balkana 
Başıbalkjan Yaırldıtmicısa. 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet 'Bakana 
Başlbaıktan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devle* Saikanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

DevleÇ Bakanı 
M. K. Erkovan 

DevleıE Balkanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
İ. Müftüoğlu 

Milli Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asi 11 ürk 

Dışüşteri Bakanı 
/. 5. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Milli Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayıindırliık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y, Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

imar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapardı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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TEKLİFE BAĞLI CETVELLER 

Okulun Adı Devir ve Mal Edilen Öğretim Kurumu 

1. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 

2. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu 
3. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 
4. Eczacılık Yüksekokulu 
5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

6. Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 

7. Siyasal Bilimler Yüksekokulu 
8. Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu 
9. İşletme Yüksekokulu 

10. İktisat ve Ticaret Yüksekokulu 
11. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 

12. Eczacılık Yüksekokulu 
13. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

14. Işık Mühendislik Yüksekokulu 

15. Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu 
16. Vatan Mühendislik Yüksekokulu 
17. Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu 

18. Mimarlık Yüksekokulu 
19. Uygulamalı Endüstri San. Yüksekokulu 

20. Eczacılık Yüksekokulu 

21. Kimya Mühendisliği Yüksekokulu 

22. Mühendislik Yüksekokulu 

23. İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu 
24. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 
25. Eczacılık Yüksekokulu 
26. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
27. Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 

I. -— Ankara 

» 
» 
» 
» 

İktisadi 

» 
» 
» 
» 

ve 1 icari 

» 
» 
» 
» 

İlimler 

» 
» 
»' 
» 

Akademisi 

» 
» 
» 
» 

II. — Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi 

IIL — İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

.okulu 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» • 

»' 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

IV. — İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi 

» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

V. 

VI. 

VII. 

— İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
» » » » » 

— Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

» » » » » 

— Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

[II. — İzmir 
» 
» 
» 
» 

Ege Üniversitesi 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» • 

» 

» 
» 
» 
» 
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1 SAYILI CETVEL 

A) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine 
Sağlı Yüksekokullar 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

1. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 
Profesör 1 15 
Doçent 2 5 

» 3 7 
» 4 9 

Asistan 5 4 
6 5 

» 7 6 
» 8 8 

Okutman 5 3 
» 6 1 
» 7 2 

Uzman 2 1 

2. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 

» 7 
» 8 

3. Gazetecilik ve Haida 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

» 

iler Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 

- 5 
6 
7 

8 

66 

13 
4 
5 
9 
3 
4 
6 
7 

51 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

Okutman 
Uzman 
Çevirici 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Uzman 

Okutman 

4. Eczacılık Yüksekokulu 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 

Uzman 
» 
» 

38 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 

12 
3 
4 
4 
8 

10 
35 
2 
2 
1 
5 

86 

12 
5 
5 
7 
7 

10 
35 
4 
2 
3 
3 
3 

96 
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1 SAYILI CETVEL 

B) Ankara Devlet Mühendislik Ye Mimarhk 
Akademisine Bağlı Yüksekokullar 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

Mühendislik ve Mimarhk Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

68 
95 
55 
50 
40 
40 
80 

Kadro Unvanı 

Okutman 
» 

Uzman 
» 

Derecesi 

5 
6 
4 
5 
6 
7 

Adet 

8 
8 

12 
12 
12 
12 

500 

1 SAYILI CETVEL 

C) İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

1. Siyasal Bilimler Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
6 
7 

» 
» 
» 

Okutman 
» 

3, İşletme Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

13 
5 
7 

10 
16 
4 
4 

2. 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 

81 

12 
5 
7 
8 
6 
7 
8 

10 
4 

67 

15 
3 

ıDoçent 
» 

Asistan 
Asistan 

» 
» 

Okutman 

53 

4. İktisat ve Ticaret Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 

Uzman 

55 

5. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 
Profesör 1 10 
Doçent 2 3 

» 3 6 
» 4 7! 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 

11 
3 
5 
6 
4 
6 
8 

10 
1 
1 
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Kadro Unvanı 

Asistan 
» 

» 
Okutman 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 

Profesör 
Doçent 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 

6. Eczacılık Yüksekokulu 

Derecesi 

5 
6 
7 
8 
5 

kulu 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

Adet 

4 
6 
8 

10 
5 

59 

12 

3 
4 

4 
8 

10 

Kadro Unvanı 

Asistan 
Okutman 

7. 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

Derecesi Adet 

35 
5 

Diş Hekimliği Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 

18 
3 
7 
8 
8 

15 
17 
3 

19 

1 SAYILI CETVEL 

D) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisane Bağlı Yüksekokullar 

1. Işık Mühendislik Yüksekokulu 
10 
5 
3 
8 

10 
10 
10 

1 
1 
2 
2 

22 
2 

70 
2. Galatasaray Mühendisîik Yüksekokulu 

Profesör 1 15 
Doçent 2 10 

» 3 10 
» 4 10 

Asistan 5 18 
» 6 18 
» 7 18 

Okutman 5 1 
» 6 2 
» 7 2 

Uzman 

» 

111 

3. Kadıköy MühendisKk ve Mimarlık Yüksekokulu 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 

Uzman 
» 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
5 
6 
7 

15 
8 

10 
12 
12 
16 
17 
2 
2 
3 
3 
3 

Profesör 
Doçent 

» 

4. Vatan Mühendislik Yüksekokulu 

1 
2 
3 
4 

103 

15 
8 

10 
12 
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Kadro Unvanı 

Asistan 

» 
Okutman 

Derecesi 

5 
6 
7 
5 
6 
7 

— 

Adet 

12 
16 
17 
2 
2 
2 

11 -

Kadro Unvanı 

Uzman 

» 

» 

Derecesi Adet 

5 3 

6 3 

7 3 

105 

Profesör 

Doçent 

Doçent 
» 

Asistan 

Okutman 

Uzman 

1 SAYILI CETVEL 

E) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

1. Mimarlık Yüksekokulu 
1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
5 
6 
3 
4 
5 
6 

20 

6 

12 
14 

18 
15 
17 
3 
3 
2 

1 
1 
1 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

» 

> 
> 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

103 

2. Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
r> 
7 
3 
4 
5 
6 

15 
16 
8 

15 
5 
7 
8 

10 
1 
l 
2 
1 
2 
2 
5 

Profesör 
Doçent 

» 
5» 

Asistan 

Okutman 

1 SAYILI CETVEL 
F) Eskişehir İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisine 

Bağh Yüksekokullar 

1. Eczacılık Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
r> 
7 
5 
6 
7 

Millet Meclisi 

12 
4 
6 
7 
7 

10 
13 
1 
2 
2 

64 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

(S. Sayısı 338) 

X Kimya Mühendisliği Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 

15 
6 
7 

12 
10 
15 
20 
2 
2 
2 

91 



1 SAYILI CETVEL 

Kadro Unvanı 

G) Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine 
Bağlı Yüksekokul 

Mühendislik Yüksekokulu 

Derecesi Adet I Kadro Unvanı 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

10 
5 
5 
8 

10 
15 

» 
Okutman 
Uzman 

Derecesi 

7 
5 
7 

Adet 

30 
6 
8 

1. İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
> 6 

7 

1 SAYILI CETVEL 

H) Ege ÜMiVerslteSJine Bağlı Yüksekokullar 

3. Eczacılık Yüksekokulu 

Uzman 

10 
5 
5 
7 
6 
8 

10 
11 
4 
4 
4 

2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 

Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 
» 
» 

Uzman 

74 

10 
2 
4 
7 
5 
7 
8 

10 
6 
6 

65 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

97 

1 
1 

3 
4 
5 
6 
7 

7 

12 
3 
4 
4 
8 
9 

30 

1 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

71 

4. Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 
Profesör i 20 
Doçent 2 6 

» 3 8 
» 4 12 

Asistan 5 15 
» 6 15 
» 7 30 

Okutman 5 3 
» 6 3 

112 

15 
5 
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Kadro Unvanı Derecesi Adet 

13 — 

Kadro Unvanı 

Doçent: 

Asistan 

Uzman 
» 
» 

5 
10 
10 
15 
15 

2 SAYILI CETVEL 

Derecesi 

"y 

3 
4 

Adet 

1 
1 
2 

A) Ankara İktisadi re Ticari tümler Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

1. Bankacılık ve Sigortacılık 
Profesör 
Doçent 

,» 
» 

Asistan 
» 
» 

» 
Okutman 

y* 

» 
Uzman 

2. Mitli 

Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 
» 
» 
» 

Biîhnüer 

3. Gazetecilik ve 

Profesör 
Doçent 

» 
a 

Asistan 
» 
» 
» 

Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
5 
6 
7 
2 

ve Muhasebe Yüksekokulu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 

7 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
1 

— 
1 

25 

6 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 

20 

IHalkla İlişkiler Yüksekokulu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

4 
1 
2 
2 

— 
1 
1 
1 

Okutman 
Uzman 
Çevirici 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

;>* 
Uzman 

a 
» 

Okutman 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 

Uzaman 
» 
» 

4. Eczachk Yüksekokulu 

S. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

79 

13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 

6 
1 
2 
2 
2 
2 

10 
1 
1 
1 
2 

29 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
3 
4 
5 

6 
2 
2 
3 
2 
2 

10 
2 
2 
2 
2 
2 

36 
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2 SAYILI C E T V E L 

B) Ankara (Devlet Mühendistik ve Mimarlık 
Akademisine Uağh Yüksekokullar 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 
Profesör 1 23 
Doçent 2 28 

» 3 - 15 
# 4 15 

Asistan 5 1J0 
» 6 10 
» 7 30 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Oku tman 
» 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

Oku tman 

Kadro Unvanı 

Oku tman 
» 

Uzman 

» 
» 

Derecesi 

4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 

Adet 

2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 

2 SAYILI C E T V E L 

C) istanbul İktisadi (ve Ticari İlimler Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

1. Siyasal Bitimler Yüksekokulu 

2. Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu VI.1 
İHI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 

38 

6 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
1 

27 

3. İşletme Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 

Oku tman 

4. İktisat ve Ticaret Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
» 6 
> 7 
» 8 

Uzman 5 
» 6 

153 

21 

5 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 

2* 
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24 

6. Eczacılık Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 

Kadro Unvanı 

5. Gazetecilik 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

ve Halkla 

Derecesi 

İlişkiler 

Adet 

Yüksekokulu 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
5 

5 
1 
3 

3 
1 
2 
3 
4 
2 

Kadro Unvanı Derecesi 

Asistan 5 
» 6 
» 7 

Okutman 5 

7. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 

Adet 

4 
5 

15 
2 

37 

9 
1 
3 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
1 6 
2 1 
3 2 
4 2 

2 SAYILI CETVEL 

D) İstanbul Devtet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisine Bağlı Yüksekokullar 

1. Işık Mühendislik Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
Doçent 4 
Asistan 5 

» 6 
7 

Okutman 
» 
» 

Uzman 

2. Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
» 6 
» 7 

28 

Okutman 

Uzman 

32 

52 

3. Kadıköy Mühendislik ve M raide Yüksekokulu 
Profesör 1 8 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 
» 

Okutman 
» 

Uzman 

43 
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4. Yatan Mühendtislik Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
> • 6 

» t 
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Adet Kadro Unvanı 

Okutman 
» 

Uzman 
» 
» 

Derecesi 

5 
6 
7 
5 
6 
7 

Adet 

1 
1 

— 
2 
2 
11 

50 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

Okutman 

Uzman 
» 

» 

2 SAYILI CETVEL 

E) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

1. Mimarlık Yüksekokulu 
1 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
5 

31 
4 
5 
6 

10 
3 
6 
7 
4 
7 
7 
2 
1 
1 

—. 
— 
— 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
;» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

48 
2. Uygulamalı 'Endüstri Sanatları Yüksekokulu 

Profesör 1 S 

2 SAYILI CETVEL 

F) Eskişehir İktisadi ve Ticari timler 
Akademisine Bağlı Yüksekokullar 

1. Eczacılık Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

Asistan 

1 

3 
4 
5 
6 

6 
2 
3 
4 
3 
4 

Asistan 

Okutman 
» 
» 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 

3 
4 
5 
6 

3 
4 
7 
1 
3 
3 
4 

— 
— 

1 

— 
1 
1 
2 

38 

1 
1 

28 
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Adet Kadro Unvanı 

2. Kimya Mühendisliği Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

Asistan 
» 

Okutman 

2 SAYILI CETVEL 

G) Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine 
Bağlı Yüksekokul 

Mühendislik Yüksekokulu 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
2 
2 
4 
4 

Asistan 
» 

Okutman 
Uzman 

Derecesi / 

6 
7 
5 
6 
7 

ıdet 

6 
8 
1 
1 
1 

41 

7 
10 
3 
4 

151 

1. İktisadi ve Ticari tümler Yüksekokulu 
Profesör 1 5 
Doçent 2 2 

. » 3 2 
<* 4 4 

5 2 
6 2 

» 7 4 
* 8 5 

Uzman 4 2 
» 5 . 2 
» 6 2 

2 SAYILI CETVEL 

H) Ege Üniversitesine bağlı yüksekokullar 

Uzman 

» 
Asistan 

2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 

Profesör 
Doçent 

Asistan 
» 

33 

5 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
4 

3. Eczacılık Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

29 

6 
1 
2 
2 
4 
5 

10 

30 

4. Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokula 
Profesör 1 10 
Doçent 1 3' 

» 3 4 
» 4 6 

Asistan 5 7 
» 6 7 
a 7 10 
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Okutman 
» , 

Profesör 
Doçent 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
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Adet I Kadro Unvanı 

1 
2 
3 
4 

50 

S 
3 
2 
5 

> 
Uzman 

» 

Asistan 

Derecesi 

5 
6 
7 
2 
3 
4 

Adet 

4 
6 
6 

— 
— 
1 

35 
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Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 16 . 3 . 1978 

Esas No. : 1/47, 2/510, 2/160 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, 1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi 
Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Konya Milletvekili 
Şener Battal'ın, 1472 sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere 
Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1472 sayılı Kanunla Açıl
mış bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve 
Altkomisyon Raporu, teklif sahibi ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Tasan ve (teklifler aynı konuda olduklarından birleştirilerek görüşülmesine ve görüşülmeye esas olarak da 
tasarının incelenmesine karar verilmişti. 

Anayasa Mahkemesinin 12 . 1 . 1977 tarih ve 971/3 sayılı kararı ile Özel Öğretim Kurumları Ka
nununun, özel yüksekokulların varlığı ile ilgili bazı maddeleri iptal edilmiştir. 

Bu iptal kararı sonucunda, yeni yasa meclislerden çıkıncaya kadar, özel yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin durumları sarsıntıya uğramadan, Üniversite ve Üniversite niteliğinde öğrenim veren Akademilerce, 
Koordinasyon Kurulu kararı ile geçici nitelikte açılan Resmi yüksıeklokullarda öğrenimlerinle devam etmeleri 
sağlanmışitij 

1472 sayılı Yasa hazırlanırken elli ıbinden fazla olan özel yüksekokul öğrencisinin öğrenimine imkân veren 
geçici nitelikte okul açılması düşünülmüş ve 1 nci maddesine de bu hüküm konulmuştur. 

Halbuki, lise ve dengi okullardan çok sayıda öğrencilin mezun olması, yükseköğrenim görme imkânının 
bulanmaması kaılşıisınd'a 1472 sayılı Yasanın 24 ncü mad destini değişıtıinen 1Ö24 sayılı Yasa, yüksekokullara alına
cak öğrenci sinirini kaldırmış ve 1472 sayılı Yasa ile kurulan yukjseikjokular, yalnız öğrenci kayıt etme yönünden 
devamlılık kaızanimıştır, 

Bu durfulm karşısında 1472 sayılı Yasanın devamlı öğrenci almakla devamlılık kazanan okulların eğitim, 
öğretim ve yönetiminde bazı engellerin kaldırılması, öğrenci terin mezünilyeüerandle öğrenciler yönünden feazı 
ayrıcalıkların giderilmesi, bu okulların gelişmesi için gayrimenkuller alınması ve yatırımlara girişilmesi gibi 
hükümler getiren bu tasarı, Komisyonumuzca benimsenmiş ve görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinin sonuna, maddeye uygulamada kolaylık sağlanması nedeniyle aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Bu Kanunda adı geçen Yüksekokullar, bağlandıkları Üniversite ve Akademilerin genel veya katma büt
çelerinde yer alır.» 

Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 ncü maddesi ile ilgili olan 1 sayılı cetvelde bazı yüksekokulların kadrolarına bazı kadro

lar ilave edilmesi ve özellikle 8 nci dereceden asistanlık kadrolarının cetvele eklenmesi, ayrıca (öğretim 
üyeleri) ibaresinden sonra (öğretim görevlileri, öğretim üye ve yardımcıları)) ibaresinin konulması, Ko
misyonumuzca kararlaştırılmıştır. 2 sayılı cetvel ayneh- kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi, 3 ncü maddede yapılan değişikliğe atfen yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 6 nci maddesi, mevcut öğretim üyelerinin görevlerine devamını sağlamak ve kurumlardaki ça

lışmalarını daha verimli bir şekilde sürdürmeleri için yeniden tedvin edilmiştir. 
Tasarının 7 nci maddesinde geçen (1) sayılı cetvel, Tasarının 3 ncü maddesinde yapılan değişikliklerle ka

bulü ve bu maddenin son satırındaki (bırakılabilir) kelimesi yerine (bırakılır) kelimesinin konulması uygun 
görülmüştür. 
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Tasarının 8 nci maddesinin birinci satırındaki (Üniversiteler) kelimesinden sonra (Akademiler) kelimesi
nin ilavesi ve (tam gün çalışma suretiyle) ibaresinin çıkarılması uygun görülmüştür. 

Tasarının 9 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesinden sonra, bu Yüksekokullar Kanunu Tasarısı yürürlüğe girmesiyle kadrolu öğ
retim üyesi ve görevlisi ve yardımcıları bulununcaya kadar gerekli şartları taşıyan emeklilerin sözleşme ile 
çalışmalarını sağlamak için yeni bir 10 ncu maddenin eklenmesi; ayrıca bu Kanun yürürlüğe girmesiyle yük
sekokulların, üniversite ve akademiler mevzuatına tabi olması için yeni bir 11 nci maddenin ilavesi, Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Tasarının geçici maddesi, bu tasarı çıktığında uygu1 amada gecikmeler olacağı düşüncesiyle metinden çı
karılmıştır. 

Tasarının yürürlük maddesi, 1 Mart 1978 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş, 12 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 11 nci maddesi, 13 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının bu değişikliklerle beraber Komisyonumuzca kabulüne karar verilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Kırşehir 

Mustafa Esrefoğlu 

Üye 
Amasya 

Muhammet Kelleci 

Üye 
Erzurum 

Osman Demirci 

Bu Rapor için Sözcü 
İsparta 

Yakup Üstün 

Üye 
Antalya 

Sadık Erdem 

Üye 
Hatay 

Haydar Demirtaş 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Trabzon 

Üye 
Zonguldak 

Uye 
Adana 

Hasan Gürsoy 

Üye 
Elazığ 

Faik Öztürk 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Muğla 

Sami Gökmen 
İmzada bulunamadı. 

Rahmi Kumaş Abdülmuttalip Gül 
İmzada bulunamadı. 

Plan Komisyonunun Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/47, 2/160, 2/510 
Karar No. : 60 

11 « 4 r 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilen «1412 sayılı Kanunla açılmış bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite 
ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, aynı mahiyetteki Konya Milletvekili Şener Battal 
(2/510) ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın (2/169) Kanun teklifleri, ön havale ile Milli Eğitim Komis
yonuna gönderilmiştir, 
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Milli Eğitim Komisyonu Raporu ve Komisyonca yapılan değişiklikleri içeren metin asıl Komisyon ola
rak Komisyonumuza havale edilmiş, Komisyonumuz; Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de ka
tıldığı toplantısında görüşmelere başlamıştır. 

Tasarının, Kanun tekliflerine göre daha geniş kaplamlı ve içerikli olduğu dikkate alınarak görüşmelerde 
tasarının esas alınması kararlaştırılmıştır. Tasarı ve tekliflerin birlikte, üç komisyon üyesinden oluşan bir Alt-
komisyonca incelenmesi kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi; 12.1.1971 tarih 971/3 sayılı Kararı ile, özel yüksekokullarca yapılan öğrenimin; 
Anayasanın 120 nci maddesinde belirlenen özerklik ilkeleri ile bağdaşmadığım kâr amacı günden kurumlarca 
yükseköğretim gibi önemli bir kamu hizmetinin yürütül .nesinin sakıncaları ile birlikte Anayasanın 50 nci mad
desine aykırı olduğunu belirleyerek ve bu gerekçelerle, özel Öğretim Kurumları Kanununun; özel yüksek
okulların varlığı ile ilgili 1 ve 13 ncü maddelerini, 8 nci maddesinin 2, 3, 4 ncü fıkralarım ve 48 nci maddesi
nin yükseköğrenim veren yüksekokullara ilişkin hükmünü iptal etmiştir. 

9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi Kararı ile bu okullarda okuyan 50 000 
civarındaki öğrencinin açıkta kalmaması için bir tedbir olarak geçici nitelikte resmi yüksekokullarda bu öğren
cilerin öğrenimlerini tamamlamalarına olanak sağlan naşı amacı ile geçici nitelikte 25. 8. 1971 tarihinde 
Î472 sayılı Yasa çıkarılmıştır. Ancak, daha sonra 1472 sayılı Kanunda 1624 sayılı Kanunla yapılan bir deği
şiklikle sözü edilen yüksekokullara öğrenci kaydına de/am olunmuş, böylece geçici nitelikteki bir eğitim ku
rumu sürekli duruma getirilmiş olmaktadır. 

Bir taraftan geçici statüye sahip Kanun, diğer ta aftan devamlı duruma gelen öğrenci kaydı, bu kurum
larda büyük çelişkiler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu sorunları çözümlemek ve öğretim kurumlarını ge
çici statüden kurtarmak, gerekli kadroları teminde meydana gelen aksaklıkları düzeltmek amacı ile hazırlana
rak Meclislere sunulmuş olan Tasarı, Komisyonumuzca da olumlu bulunmuştur. 

Komisyonumuz, Altkomisyon Raporunda öngörülen öneriler doğrultusunda Milli Eğitim Komisyonunca 
hazırlanan metni esas alarak, maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Milli Eğitim Komisyonunun 6 nci maddesinin birinci fıkrasında sözleşmeli öğretim elemanlarının atan
masına ilişkin hüküm, sübjektif değerlendirmelere neden olmaması düşüncesiyle değiştirilmiştir. 

Milli Eğitim Komisyonunun 8 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan atamalardaki nitelik ve şartları 
taşımaları hükmü, 6 nci maddenin birinci fıkrasındaki gerekçe ile metinden çıkarılmıştır. 

Milli Eğitim Komisyonunun 12 nci maddesinde yer alan «Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yürürlüğe gi
rer» hükmü «Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilmiştir. 

Müh Eğitim Komisyonunun 1, 3, 4, 7, 10 ve 11 nci maddeleri aynen, 
Tasarının 2, 5 ve 9 ncu maddeleri aynen, 
Tasarının 11 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Milli Eğitim Komisyonu metnine bağlı 1 sayılı cetvel ile Tasarıya bağlı 2 sayılı cetvel aynen kabul edil

miştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygüarımızla. 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz. 

Sebati Ataman 

Antalya 
Söz hakkım mahfuz. 

Kaya Çakmakçı 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz. 

Müfit Bayraktar 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Çanakkale 
O. Orhan Çaneri 
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Diyarbakır 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Yasar Göçmen 

İzmir 
Süleyman Genç 

îmzada bulunamadı. 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Samsun 
1. Etem Kıhçoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
Muhalifim 
İsmet Angı 

Kars 
Doğan Araslı 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
Yücel Akıncı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Trabzon 
Genel Kurulda 

Söz hakkım mahfuzdur. 
/. Vecdi Aksakal 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Manisa 
Söz hakkım mahfuz 

Sümer Oral 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

İmzada bulunamadı, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1472 sayılı özel yüksekokul öğrencilerinin öğrenimlerine devanı edöbiilmıelieri için açıla
cak resmi yüksekokullar hakkındaki Kanuna istinaden satın alınarak veya kamulaştırılarak Hazine mülkıiyetii-
nıe intikal ettirilen okullara ait her türlü bina tesis araç ve gereçleri bütün hak ve vecibeleri ile Milli Eğitim 
Bakanlığınca gösterilecek üniversite veya akademilere Maliliye Bakanlığınca bedelsiz olarak devrolunur. 

MADDE 2. — Üniversite ve akademilerin kuruluş ve öğretim özelliğine göre ilişik cetveldeki okulların; 
devam ettirilmesi, Mrîeştirilmesi, fakülte, bölüm, enstitü veya başka öğretim kurumu halline getirilmesi, oku
lun bağlı bulunduğu üniversitenin veya akademinin yet kli organları kararı ile olur. 

MADDE 3. — İlişik (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterifen kadrolara atanan ve öğretim yükünü bağlı bulun
duğu öğretim kurumlarında dolduramayan öğretim üyeleri aynı üniversite veya akademinin diğer öğretim ku
rumlarında öğretim yükümü dolduruncaya kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdur. 

MADDE 4. — Bu okulların bağlı bulunduğu üniversite ve akademilerin öğretim üye ve yardımcılarının 
her türlü özlük hak veya vecibe yönünden tabi oldukları kanunlar, bu okullara atanacaklara da aynen uy
gulanın:. 

MADDE 5. — Bakanlar Kurulu kararı ve torba k adrolardan tahsis olunan, döner sermayeden ödeme yapı
lan kadrolar bu kuruluşları devralan kuruluşlara aktarılmıştır. Bu kadrolarda çalışan personel herhangi bir 
atamaya lüzum olmaksızın yeni kurumlarına atanmış sayılırlar. Aylıkları kurumun bütçesinden ödenir. 

MADDE 6. — Bu okullarda sözleşme ile istihdam olunan personellin sözleşmesi bu kanun yürürlüğe gir
dikten sonra yenilenmez. 

Sözleşmeli öğretim personelinden gerekli nitelikleri taşıyanlar, isteklerii üzerine, bu kanunla verilen kadro
lara müktesep haklarına ve kurumların atama usullerine göre atanaıbililrler. 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTÎĞÎ METÎN 

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yük
sekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi 

Hakkında Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — 1472 sayılı özel yüiksetooflöul öğ
rencilerinin öğrenimlerinle devam edebilmeleri için 
açılacak resmi yüksekokullar hakkındaki Kanuna is
tinaden satın alınarak veya kamulaştırılarak Hazine 
mülkiyetine intikal ettirilen okullara ait her türlü 
bina, tesis, araç ve gereçleri bütün hak ve vecibeleri 
ile Milli Eğitim Bakanlığınca gösterilecek üniversite 
veya akademilere Maliye Bakanlığınca bedelsiz ola
rak devrolunur. 

Bu Kanunda adı geçen yüksekokullar, bağlan
dıkları üniversite ve akademilerin genel veya katma 
bütçelerinde yer alır. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — ilişik (1) ve (2) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolara tayin edilen ve öğretim yükünü 
bağlı bulunduğu öğretim kurumlarında dolduramayan 
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğretim üye 
ve yardımcıları aynı üniversite veya akademinin di
ğer öğretim kurumlarında öğretim yükünü doldurun
caya kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mec
burdur, 

MADDE 4. — Bu okulların bağlı bulunduğu üni
versite ve akademilerin öğretim üyeleri, öğretim gö
revlileri ve yardımcılarının her türlü özlük hak ve 
vecibe yönünden bağlı oldukları kanunlar bu okul
lara atanacaklara da aynen uygulanır. 

MADE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sözleşmeli öğretim elemanların
dan taragüm çalışan ve gerekli nitelikleri. taşıyanlar, 
•isıbeikilleri üzerine bu Kanunla verilen fcadnolaıra mük
tesep haklarına göre atanırlar. 

Bu yüksekokulların bağlandıkları üniversite ve 
akademi mensubu olan öğretim elemanları yerlerine 
asli kadrolu eleman bulununcaya kadar bu okullar
da eğitim, öğretim ve araştırma görevi alabilirler. 

Kendi kurumlarında öğretim yükünü tamamla
mış bulunan bu elemanlara 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ 
METİN 

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksek
okulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Milli Eğitim Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Milli Eğitim Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Milli Eğitim Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi aynen 

MADDE 6. — Sözleşmeli öğretim elemanların
dan tamgün çalışanlar bu Kanunla verilen kadrolara 
müktesep haklarına göre atanırlar. 

Bu yüksekokulların bağlandıkları üniversite ve 
akademi mensubu olan öğretim elemanları yerlerine 
asli kadrolu eleman bulununcaya kadar bu okullarda 
eğitim, öğretim ve araştırma görevi alabilirler, 

Kendi kurumlarında öğretim yükünü tamamlamış 
bulunan bu elemanlara 1765 sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü 
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(Hükümetin teküffi) 

•MADDE 7. — Resmi lyiükseklokultan öğrietkn üye ve yardımcıların kadrolar* bu Kanuna bağlı (1) sayılı 
detvelde ıgösiterıümüştıijn̂  

Ancak, Ibu ıkadrolatrdjan (2) sayılı cetvelde gösterilen Ikadrölai! bu Kanunun yiinüdlüğe girdiği mali yıŞkta kul
lanılmaz. ıBu kadrolar olkjuikn bağlı bulunduğu üniversite veya alkaiderni senatosunun teklifti üzerine Maliye 
Baikanlığınlca serbest bınalkılabilir,. 

MADDE 8. — Öğretim; elemanlarının; üniversiteler fkahunıundalki nitelik ve şartları taşımaları (kaydıyla, 
1765 ısayılı Üniversite Persionıel Kanununa göne ve 1472 saiyıjlı Kanunla resmileştirilen ıytük|sekioikutlard&. tam 
gün çalışma suretiyle geçen tezmetler de değerlendirilmek suretiyle intibaklara, bağlı ölduklari! üniversite veya 
akadermlerin intibak kjoımıisyonlamnca yapılır. 

înJtiblaıkları yapılan öğretim elemanları, intibak çizdgelerinJde ıtespit olunan aylıık denece ve fcaıdiemeleriyle bu 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki akademik unvanlarına uygun Ikfctldflolîura bu kamunun yürüdüğe giridiği tarihte 
atanjmuş sayılırlar., 

Yulka'rdialkıi esaslara göre atandaikjlaırıı kadrolarının denecdeırj Intiibalk «tıtâılildiql*rij alylılk derecderinjden dü
şük olanlar, aylılk fdeaıelceleırine ©ait dterieoeidekii bir kadroya terfian yükselinceye ikadan, intibak ettirilkikleri 
derece ve Ikadjemeileridlen ayiblktlarınii almaya Idevaim ederler, 

MADDE 9. — Atalma yapılacaik beş öğretimi üyesi veya yardımcısı kadrolarına, atama veya derece yüik-
setaiıesiî için gerekli nitelikler© sialhip öğretimi üyesi ve öğretim yaırUımicıst bululnmamıası hainde en çolk iki üst 
dereceye veya yukıant derecedien ikadno bulunmaması hallerinldie en çök iki alt dereceye ve aynıen alkjaldemıik 
unlvanıdaJkji kjaldriolau (karşılık gösterilmek suretiyle, alabileceği aiyUk derece ile öğretim üyesi veya öğretim yar
dımcısı atanması; m|ü|mlkjündlür. 
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(Milli Eğitim Komisyonunun kabul' ettiği metin) 

14 ncü maddesinde tespit edilen ders ücretleri öde
nir. Ancak bu çalışmalar haftada 12 saati geçemez. 

MADDE 7. — Resmi yüksekokulların öğretüm üye 
va yardıımcılkrımn kadroları ıbu Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Ancak bu kadrolar
dan (2) sayıüı cetlveMe gösterilen ikadrolar ıbu Kanu-! 
nun yürürlüğe girdiği mali yılda kullanılmaz. Bu 
kadrolar okulun bağlı bulunduğu üniversite veya 
akademi senatosunun teklifi üzerine Maliye Bakan
lığınca serbest bırakılır. 

MADDE 8. — Öğretim elemanlarının, Üniver
siteler, Akademiler Kanunundalkd nitelik ve şartları 
taşımaları kaydıyla, 1765 sayılı Üniversite Personel 
Kanununa göre ve 1472 sayılı Kanunla resimilbştH 
rilen yükıselkjolkutlarda geçen hizimjefcler de değerlendi
rilmek suretiyle intibakları bağlı oldukları üniversite 
veya atoaderniilerin intibak komisyonlarınca yapılır. 

İntibakları yapılan öğretim eliemanlan, intibak 
çizelgelerinde tespit olunan aylık derece ve kademe-
leriyle bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki akade
mik unvanlarına uygun kadrolara bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte atanmış sayılıırlarf 

Yukarıdaki esaslarla göre atandıkları kadrolarının 
dereceleri intibak ettirildikleri aylık derecelerinden 
düşük olanlaır, aylık derecelerine eşit derecedeki bir 
kadroya terfian yükselinceye kadar, intibak ettiril
dikleri derece ve kademelerden aylıklarını almaya 
devam ederleri 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu okullara kadrolu öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi, öğretim yardımcıları sağ
lanıncaya kiadaır, gereki şartları taşıyan emeklilerin 
sözleşme ile istihdamına yaş haddine bakılmaksızın 
ve emekli maaşlarına halel gelmekisizin devam olu
nur. 

MADDE 11. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren yüksekokullar, bağlandıkları üni
versite ve akademiler mevzuatına tabi olurlar* 

Millet Meclisi 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

maddesinde tespit edilen ders ücretleri ödenir. An
cak bu çalışmalar haftada 12 saati geçemez. 

MADDE 7. — Milli Eğitim Komisyonunun 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Öğretim elemanlarının intibakları 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre ve 
1472 sayılı Kanunla resmileştirilen yüksekokullarda 
geçen hizmetler de değerlendirilmek suretiyle bağlı 
oldukları üniversite ve akademilerin intibak komis
yonlarınca yapılır. 

İntibakları yapılan öğretim elemanları intibak çi
zelgelerinde tespit olunan aylık derece ve kademele-
riyle bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki akademik 
unvanlarına uygun kadrolara bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte atanmış sayılırlar. 

Yukarıdaki esaslara göre atandıkları kadrolarının 
dereceleri intibak ettirildikleri aylık derecelerinden 
düşük olanlar, aylık derecelerine eşit derecedeki bir 
kadroya terfian yükselinceye kadar, intibak ettiril
dikleri derece ve kademelerden aylıklarını almaya de
vam ederler, 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Milli Eğitim Komisyonunun 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Milli Eğitim Komisyonunun 
11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Oülkiülmıetm teMfifi) 

'GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu Kianuouın yürtifrlüğe girdliği maÜ yılım Sonuna kadar geçen sürede her türlü 
mali işlem 1472 sayılı Kamuma göne yürütülür. Diğer maddelerü (bu Kanunum yürürlüğe girdliği tarihten İtiba
ren yürürilülktem kıalkıar. Bu Kanonum yürürlüğe gktdiği tarilhıte 1472 sayılı Kanumun mali hükümlerinim uygu
lanması, içimde bulunulan mali yıl somona kaklar devam eder,. 

MıADDE 10. — Bu Kamum yayımı .tarihlimde yürürlüğe girer., 

MADDE 111. — Bu Kanonu Balkanlar Kurulu yürütüp 

7 . ia . 1977 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Balkanı 
Başlbakian Yaridımcısı 
Prof. Dr. N. Erbokan 

Devlet Balkıanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 
Devlet Bakanı 

S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Devlet Bakanı 
5.! Somuncuoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Adalet Bakanı 
N. Cevheri 

Milli Savunma Bakanı 
S. Bilgiç 

içişleri Bakanı 
K. Özal 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Öztürk 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Bayındırlık Bakanı 
S. Kılıç 

Ticaret Bakanı 
A. O. Güner 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Gökçek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
G. Sazak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Ergenekon 

Çalışma Bakamı 
/. F. Cumalıoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakam 
O. Asiltürk 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
K. İnan J. C. Ege 

İmar ve İskân Bakanı 
M. R. Kutan 

Köy İşleri Bakanı 
T. Yücel 

Orman Bakanı 
•S". Savcı 

Genç. ve Spor Bakanı 
Ö. Sakar 

Kültür Bakanı 
A. Akyol 

Sosyal Biüvtenlİk Balkanı 
T. Kapanlı 
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(Milli Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihin
de yürürlüğe girer-; 

MADDE 13. — Tasarının 11 ncd maddesi 13 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Tasarının 11 nci maddesi, 1(3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 

Okulun Adı Devir ve Mal Edilen Öğretim Kurumu 

1. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 
2.. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu 
3. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 
4. Eczacılık Yüksekokulu 
5J Diş Hekimliği Yüksekokulu 

6. Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 

7. Siyasal Bilimler Yüksekokulu 
8. Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu 
9. İşletme Yüksekokulu 

10. İktisat ve Ticaret Yüksekokulu 
11. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 
12. Eczacılık Yüksekokulu 

I. — Ankara 
» 
» 
» 
» 

İktisadi 
» 
» 
» 
» 

ve Ticari 
» 
» 
» 
» 

İlimler 
» 
» 
» 
» 

Akademisi 
» 
» 
» 
» 

II. — Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi 

III. — İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

13. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

14. Işık Mühendislik Yüksekokulu 

15. Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu 
16. Vatan Mühendislik Yüksekokulu 
17. Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu 

18. Mimarlık Yüksekokulu 
19. Uygulamalı Endüstri San. Yüksekokulu 

20. Eczacılık Yüksekokulu 
21. Kimya Mühendisliği Yüksekokulu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

IV. — İstanbul Devlet Mühendislik 
demişi 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

»' 
» 
» 
» 
» 
» 

ve Mimarlık Aka-

» 
» 
» 

» 
» 
» 

V. — İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
» » » » » 

VI. — Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
» » » » » 

22. Mühendislik Yüksekokulu 

23. İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu 
24. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 
25. Eczacılık Yüksekokulu 
26. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
27. Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 

VII. — Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

VIII. — İzmir Ege Üniversitesi 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
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1 SAYILI CETVEL 

A) Aniüara İktisadi ve Ticarî tümler Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

1. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
4 » 

Asistan 

Okutman 
» 
» 

Uzman 

% Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 

3. Gazetecilik Ye Halkla İlişkiler Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
» 6 
» 7 
» 

15 
5 
7 
9 
4 
5 
6 
8 
3 
1 
2 
1 

66 

13 
4 
5 
9 
3 
4 
6 
7 

51 

Kadro Unvanı 

Okutman 
Uzman 
Çevirici 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

Uzman 

Okutman 

Profesör 
Doçent 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 

Uzman 

4. Eezacdık Yüksekokulu 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

Derecesi 

5 
6 
6 

kulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 

kokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
3 
4 
5 

Adet 

4 
1 
1 

38 

12 
3 
4 
4 
8 

10 
35 
2 
2 
1 
5 

86 

12 
5 
5 
7 
7 

10 
35 
4 
2 
3 
3 
3 

1 SAYILI CETVEL 
B) Ankara Devlet Mühendislik ve Miınarhk 

Akademisine Bağlı Yüksekokullar 

1. Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 
Profesör 1 68 
Doçent 2 95 

> 3 55 

Doçent 
Asistan 

96 

4 
5 
6 
7 

50 
40 
40 
80 
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Kadro Unvanı Derecesi Adet 

32 — 

Kadro Unvanı 

Okutman 
» 

Okutman 
Uzman 12 

12 

Derecesi Adet 

Uzman 
» 

12 
12 

500 

1 SAYILI CETVEL 

C) İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

1. Siyasal Bilimler Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
» 6 
» 7 

Okutman 

2. MalıVe ve Muhasebe Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

Asistan 

Okutman 

34 İşletme Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
Asistan 

Okutman 

13 
5 
7 

10 
16 
4 
4 

81 

1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 

12 
5 
7 
8 
6 
7 
8 

10 
4 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

67 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 

15 
3 
5 
6 
3 
4 
5 
8 
4 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

53 

4. İktisat ve Ticaret Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 

5. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 

11 
3 
5 
6 
4 
6 
8 

10 
1 
1 

6. Eczacılık Yüksekokulu 

55 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 

10 
3 
6 
7 
4 
6 
8 

10 
5 

59 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 

12 
3 
4 
4 
8 

10 
35 

5 

81 
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Derecesi Adet Kadro Unvanı 

7. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 

» 
Okutman 

Derecesi ı 

5 
6 
7 
7 

\det 

8 
15 
17 
3 

79 

1 SAYILI CETVEL 

D) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisine Bağlı Yüksekokullar 

1. Işık Mühendislik Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 

Uzman 

2. 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

Uzman 

Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
5 
6 
7 

10 
5 
3 
8 

10 
10 
10 
1 
1 
2 
2 

22 
2 

70 

15 
10 
10 
10 
18 
18 
18 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

111 

3. Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 

Okutman 
» 

Uzman 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
5 
6 
5 
6 
7 

15 
8 

10ı 
12 

12 
16 
17 
2 
2 
3 
3 
3 

4< Yatan Mühendistik Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
» 6 
» 7 

Okutman 5 
>> 6 
» 7 

Uzman 5 
» 6 
» 7 

103 

15 
8 

10 
12 
12 
16 
17 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

m 
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1 SAYILI CETVEL 

E) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine 
Bağh Yüksekokullar 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

Profesör 
Doçent 
Doçent 

» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 

Uzman 
» 

1. Mimarhk Yüksekokulu 
20 
6 

12 
14 

18 
15 
17 
3 
1 

2 
1 
1 
1 

103 

Kadro Unvanı 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Derecesi Adet 

rı Yüksekokulu 
1 
1 
/mi 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 

15 
16 
8 

15 
5 
7 
8 

10 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 

88 

Profesör 
Doçent-

Asistan 
» 
» 

Okutman 

1 SAYILI CETVEL 

F) Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

1. Eczacılık Yüksekokulu 
12 
4 
6 
7 
7 

10 
13 
1 

64 

2. Kimya Mühendisliği Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 

15 
6 
7 

12 

ıa 
15 
20 

2 
- • > 

2 

91 
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1, SAYILI CETVEL 

G) Adana İktisadi ve Ticari tümler Akadatneme 
Bağlı Yüksekokul 

Kadro Unvanı 

Mühendislik Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

Asistan 

Derecesi 

kulu 
1 
2 
3 
4 
5 

Adet 

10 
5 
5 
8 

10 

Kadro Unvanı 

Asistan 
» 

Okutman 
Uzman 

Derecesi 

6 
7 
5 

Adet 

15 
30 
6 

1. İktisadi re Ticari İlimler Yüksekokulu 
Profesör 1 10 
Doçent 2 5 

» 3 5 
» 4 7 

Asistan 5 6 
6 8 
7 10 

» 8 n 
Uzman 4 4 

5 4 
» 6 4 

1 SAYILI CETVEL 

H) Ege Üniversitesine Bağlı Yüksekokullar 

Asistan* 

Okutman 

4. Mühendistik ve Mimarlık Yüksekokulu 

2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 

» 

Asistan 
» 

» 
Uzman 

» 

74 

10 
2 
4 
7 
5 
7 
8 

10 
6 
6 

65 

3. Eczacılık Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

1 
2 
3 
4 

12 
3 
4 
4 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 

Uzman 

97 

9 
30 

1 

71 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
t 

5 
6 

20 
6 
8 

12 
15 
15 
30 
3 
3 

ıı: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 

15 
5 
5 

10. 
10 
15 
15 
1 
1 
2 

79 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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2 SAYILI CETVEL 

A) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler* Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

1. 'Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

!» 3ı 

» 4 
Asistan 5 

» 6 
» 7 
» 

Okutman 

» 
Uzman 

2. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» % 

Asistan 5 
>X 6 
.» 7 
» S 

25 

6 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 

20 
3. Gazetecilik ve 'Halkta İlişkiler Yüksekokulu 

/Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

» 

Kadro Unvanı 

Okutman 
Uzman 
Çevirici 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
>y 

;» 
Uzman 

» 
» 

Okutman 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

Okutman 

Uzman 

Derecesi 

5 
6 
6 

Adet 

-î' 
— 
— 

4. Eczaclık Yüksekokulu 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 

6 
1 
2 
2 
2 
2 

10 
1 
1 
1 
2 

29 

6 
2 
2 
3 
2 
2 

10 
2 
2 
2 
2 
2 

36 

2 SAYILI CETVEL 

B) Ankara İDevlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisine 'Bağlı Yüksekokullar 

1. Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 

23 
28 
15 

Doçent 
Asistan 

» 

4 
5 
6 

15 
ı'o 
10 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 



- 3 7 -

Kadro Unvanı 

Asistan 
Okutman 

»i 

>x 
Uzman 

Derecesi 

7 
4 
3 
6 
4 

Adet 

3Q 
2 
2 
2 
4 

Kadro Unvanı 

Uzman 
» 
» 

Derecesi 

5' 
6 
7 

Adet 

4 
4 
4 

153 

2 SAYILI CETVEL 

C) tstanbul İktitsadi ive Ticari İlimler Akademisine 
(Bağlı Yüksekokullar 

1. Siyasal Bilimler Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 

Okutman 

2. Maliye ve Muhasebe \iiksekokuIu 

Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
* 4 

Asistan 5 
» 6 
:»l 7 
» 8 

Okutman 7 

3. İşletme Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 
» 
»ı 
» 

Okutman 

38 

6 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
1 

27 

4. İktisat ve Ticaret Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
>» 4 

Asistan 5 
» 6 
»ı ^ 

Uzmarı 

21 

5. Gazetecilik ve Halkla İlisküer Yüksekokulu 

Profesör 
Doçent 

Asistan 
» 
>> 
»ı 

Okutman 

24 

6. Eczacılık Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8' 
7 

Millet Meclisi 

7 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 

21 

Profesör 
Doçent 

» 
y> 

Asistan 
» 
> 

Okutman 

(S. Sayısı 338) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 

6 
1 
2 
2 
4 
5 

15 
2 

37 
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Derecesi Adet I Kadro Unvanı 

7. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 

Dersoesi Adet 

Asistan 

Okutman 

32 

2 SAYILI CETVEL 

D) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisine Bağlı Yüksekokullar 

1. Işık Mühendislik Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

* 3 
Doçent 4 
AsMan 5 

> 6 
» 7 

Okutman 
» 
;» 

Uzman 
» 

2. Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 4 
Asistan 5 

» 6 
•« 7 

Okutman 5 
» « 
» 7 

Uzman 5 
6 
7 

» 

28 

52 

3. Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

Asistan 

Okutman 

LTzman 

Profesör 
Doçent 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 
ti 

Uzman 

Vatan Mühendislik Vüksefcokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
"I 
5 
6 

43 

8 
4 
5 
6 
5 
7 
8 
1 
1 

2 
2 
1 

50 
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2 SAYILI CETVEL 

E) îshmbuî mıiet •Gtizel Sanatlar Akademisine 
Bağh Yüksekokullar 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

Profesör 

Doçent 
» 

Asistan 

Okutman 
» 

Uzman 

1. Mimarlık Yüksekokulu 
10 

3 
6 
7 

4 
7 
7 

2 
t 

48 

Kadro Unvanı 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Derecesi Adet 

rn Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
3 
4 ' 
5 
6 

8 
3 
4 
7 
1 
3 
3 
4 

— 
— 

1 
— 

1 
1 
2 

38 

Profesör 
Doçent 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

2 SAYILI CETVEL 

F) Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisine Bağh Yüksekokullar 

1. Eczacılık Yüksekokulu 

28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 

6 
2 
3 
4 
3 
4 
4 

— 
1 
1 

2. 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Kimya Mühendisliği Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 

3 
3 
6 
4 
6 
8 
1 
1 
1 

41 
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2 SAYILI CETVEL 

G) Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine 
Bağlı Yüksekokul 

Kadro Unvanı Derecesi 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Msisıtan 

1, Mühendislik Yüksekokulu 
1! 
2 
3 
4 
5 

Adet 

5 
2 
2 
4 
4 

Kadro Unvanı 

Asistan 
» 

Okutman 
Uzman 

' 

Derecesi 

6 
7 
5 
7 

Adet 

7 
10 
3 
4 

51 

2 SAYILI CETVEL 

H) Ege Üniversiteslıne Bağlı Yüksekokullar 

1. İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu 
Profesör 1 5 
Doçent 2 2 

» 3 2 
» 4 . 4 

Asistan 5 2 
» 6 2 
» 7 4 
» 8 5 

Uzman 4 2 
» 5 2 
» 6 2 

33 
2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uz*s?&n 

3. Eczacılık Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

29 

6 
1 
2 
2 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

5 
6 
7 
7 

4 
5 

10 
— 

4. Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
» 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

Uzman 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 

10 
3 
4 
6 
7 
7 

10 
2 
1 

50 

8 
3 
2 
5 
4 
6 
6 

35 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
METNİNE BAĞLI CETVELLER 

1 SAYILI CETVEL 

A) Ankana İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisine Bağlı Yüksekokullar 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

1. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 
Profesör l< 15 
Doçent 2 5 

* 3 7 
» 4 9 

Asistan 5 4 
» 6 5 
», 7 6 
» 8 8 

Okutman 5 3 
» 6 1 
>» 7 2 

Uzman 2 1 

66 

2. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu 
Profesör 1 13 
Doçent 2 4 

> 3 5 
» 4 9 

Asistan 5 3 
:» 6 4 
» 7 6 
» 8 7 

Kadro Unvanı Derecesi Adet 

51 

3. Gazetecilik ve Halkla tilkiler Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

5 
» 6 
:» 7 
» S 

Asistan 

Okutman 
Uzanan 
Çevirici 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

Uzman 

Okutman 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

Uzman 

4. Eczacılık Yüksekokulu 

5 
6 
6, 

tkuhı 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 

ft 3 

4 
5 

4 
1 
1 

38 

,12 
3 
4 
4 
8 

29 
35 

4 
2 
2 
1 
5 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 
109 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
3 
4 
5 

12 
5 
5 
7 
7 

10 
35 
10 
4 
2 
3 
3 
3 

106 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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Kadro Unvanı 

1 SAYILI CETVEL 

B) AnStara Devlet Mühendislik ve Minnarbk 
Akademiisılne Bağlı Yüksekokullar 

Derecesi 

1. Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

>X 3 
» 4 

Asistan 5 
» 6 
* • 7 

» 8 

Adet 

tlu 
68 
95 
55 
50 
40 
40 
80 

4 

Kadro Unvanı 

Okutman 
», 
» 

Uzman 
» 
>> 
» 

Derecesi Adet 

4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 

8 
8 
8 

12 
12 
12 
12 

504 

1 SAYILI CETVEL 

C) İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine 
Bağlı Yüksekokullar 

1. Siyasal Bilimler Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

:» 
Asistan 

» 

Okutman 

3. İşletme Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

13 
5 
7 

10 
16 
4 
4 

2. 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu 
1 

- 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 

81 

12 
5 
7 
8 
6 
7 
8 

10 
4 

67 

15 
3 
5 
6 

Asistan 

Okutman 

Profesör 
Doçen!t 

» 
» 

Asistan 

» 
» 

Uzman 
» 

4. İktisat ve Ticaret Yüksekokulu 

53 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
5 
6 

11 
3 
5 
6 
4 
6 
8 

10 
1 
1 

55 

5. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 

Profesör 
Doçerit 

» 

Asistan 
>> 

10 
3 
6 
7 
4 
6 
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Kadro Unvanı Derecesi 

Asistan 
» 

Okutman 

Profesör 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
»' 
» 

6. Eczacılık Yüksekokulu 

— 43 

Adet Kadro Unvanı 

10 
5 

59 

12 

3 
4 
4 

8 
10 
35 

Derecesi Adet 

Asistan 
Okutman 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

7. \>lş Hekimliği Yüksekokulu 

5 
5 

86 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
7 

18 
3 
7 
8 

15 
15 
21 

6 
3 

96 

1 SAYILI CETVEL 

D) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisine Bağh Yüksdcokular 

1. Işık Mühendislik Yüksekokulu 
Profesör 1 
Doçent 2 

» 3 
» 4 

Asistan 5 
» 6 
;» 7 
:» 8 

Okutman 
» 
» 

Uzanan 
» 
» 

2 - Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

10 
5 
3 
8 

10 
10 
10 
4 

5 
6 
7 
5 
6 
i7 

1 
1 
2 

. 2 
22 
2 

90 

15 
10 
10 
10 
18 
W 
18 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

111 
3 - Kadıköy Mühendislik ve Mimaride Yüksekokulu 
Profesör 
Doçemjt 

» 
.» 

Asistan 
,» 
» 

Okutman 
» 

Uzman 
» 
» 

4 - Yatan Mühendislik Yüksekokulu 
Profesör 
Doçent 

» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
5 
6 
7 

ılu 

1 
2 
3 

15 
8 

10 
12 
12 
1(6 
17 
2 
2 
3 
3 
3 

103 

15 
8 

10 
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Adet Kadro Unvanı 

Doçent 
Asistan 

,» 
» 

Okutman 

Profesör 

Doçent 
» 
.» 

Asistan 

» 

Okutman 
;» 

Uzman 
» 
» 
» 

12 
12 
il 6 
17 
2 
2 

Okutman 
Uzman 

Derecesi 

7 
5 
6 
7 

Adet 

2 
3 
3 
3 

105 

1 SAYILI CETVEL 

E) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinle 
Bağlı Yüksekokullar 

1 - Mimarlık Yüksekokulu 
1 

2 
3 
4 

5 

6 
7 

5 
6 

3 
4 
5 

e 

20 

6 
12 
14 

10 

H5 
17 

3 
3 

2 
1 
1 
1 

Profesör 
Doçent 

)» 
» 

Asiisitan 
» 

1» 

» 
Okutman 

» 

!» 
Uzman 

» 
» 
I» 

105 

2 -ı Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksekokulu 
1 
ı2 
3 
4 

5 
6 
.7 
8 

5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 

15 
6 
8 

15 

5 
7 

10 
10 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 

90 

Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutoıan 
» 

1 SAYILI CETVEL 

F) Esikişehir İktisadii ve Ticari timler AkadenMSİne 
Bağlı Yüksekokullar 

Eczacılık Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 

12 
4 
6 
7 

7 
20 
15 

5 
1 
2 
2 

81ı 

2. Kimya Mühendisliği Yüksekokulu 
Profesör 1 15 
Doçent 2 6 

» 3 7 
,» 4 12 

Asistan 5 10 
» (6 15 
:» 7 20 

OkuıtaDam 5, 2 
» 6 2 
» 7 2 
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1 SAYILI CETVEL 

G) Adana İktisadi ve Ticari İlmiler Akademisine 
Başlı Yüksekokul 

Kadro Unvanı 

Profesör 
Doçent 

» 
Asliısitao 

Mühendislik Yüksekokulu 

Derecesi 

>kuhı 
1 
2 
3 
4 
5 

Adet 

10 
5 
5 
8 

,10 

Kadro Unvanı 

Asistan 
» 

Okutman 
Hzman 

Derecesi Adet 

6 
7 
5 
J 

15 
30 

6 
8 

97 

1 SAYILI CETVEL 

H) Ege Üniversitesine Bağlı Yüksekokullar 

1. 
Profesör 
Doçent 

» 
,» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

İktisadi ve Ticari İlimliler Yüksekokulu 
1 
2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 

10 
5 
5 
7 
6 
8 

10 
11 
4 
4 
4 

74 

2. Gazetecilik ve Haldla İlişkiler Yüksekokulu 
Profesör 
Doçenit 

:» 
i» 

Asıisıtan 
» 
» 
>> 

Uzman 
;» 

Profesör 
Doçent 

,» 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
16 
7 
8 
5 
6 

3. Eczacılık Yüksekokulu 
1 
2 
3 
4 

10 
2 
4 
7 
5 
7 
8 

10 
6 
6 

65 

12 
3 
4 
4 

Asıisıtan • 
» 
;» 

Okiuıtman 

4. 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

» 
,» 

Okutman 
» 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asıisıtan 

» 
» 

Uzman 
» 
,» 

Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 

5. Diş Hekimliği Yüksekokulu 

12 
30 

1 

74 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 

20 
6 
8 

J2 
15 
15 
30 
20 

3 
3 

132 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
3 
4 

15 
5 
5 

10 
10 
15 
15 

1 
1 
2 

79 
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2 SAYILI CETVEL 
Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul edil

miştir.' 

PLAN KOMİSYONUNUN METNİNE BAĞLI 
CETVELLER 

Milli Eğitim Komisyonunun (1) sayılı cetveli 
aynen kaibul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul edil
miştir, 

)>&< 
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