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Zaferinin Türkiye bakımından önemi konu
sunda gündem dışı konuşması 23 3:234 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, sağlık sorunları ve hastanelerimizin durum
ları ile 14 Mart Tıp Bayramı konusunda gün
dem dışı konuşması 234:235 

3. — izmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş' 
in, hayvancılığımızın sorunları ve et ithali ko
nusunda gündem dışı konuşması 235:236 
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Philipp Jenninger ve beraberindeki Parlamen
to Heyetine Başkan tarafından «Hoşgeldiniz» 
denilmesi 235 

C) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Başbakan Turgut özal'ın 21-24 Mart 

1986 tarihleri arasında Irak'a yapacağı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve eki liste (3/988) 

D) Danışma Kurulu önerileri 
a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
1. — Gündemdeki diğer maddelerin çalış

ma saatinin tamamlanmasından evvel bitmesi 
halinde, bugünkü birleşimde, 413 sıra sayılı 
kanun tekliflerinin görüşülmesine başlanması
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1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 240 

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı 
(6/518) 240:242 
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3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir teca
vüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 242 

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzerin, Başbakanlıkta görevli bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/544) 243 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 243 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'm, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 243 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat 
Bayazıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı 
hareket edenler hakkında yapılan işlemle
re ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/548) 243 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 243 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde ya
pılacağı belirtilen toplu taşıma sistemleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/560) 243 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/561) 243 

11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde 
tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/567) 243 

12. — Erzurum «Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
SQZ1Ü soru önergesi (6/576) 243 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Mer-

Sayf a 
kezi yapımının üstlenilişine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/580) 244 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) 244 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Muğla İli Merkez Jandarma Kara
kolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/587) 244 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 244 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
hampetrol alımlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/595) 244 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 244 

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 244 

20. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından.sözlü soru önergesi (6/598) 244 

21. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/599) 244 

22. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan* 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 244 

23. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders 
kitabına ve Suriye sınırları içinde vatandaşla
rımıza ait tapulu arazilerin bedellerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/602) 244 

24. — Adana Milletvekili Metin Üstünel* 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Eabrika-
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sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 245 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/609) 245 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır tünde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 245 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevle
rinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) 245 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık Sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/612) 245 

29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/613) 245 

30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 245 

31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay* 
in, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/615) 245 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi, üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 245 

33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
m, televizyon dizisi olarak çekildikten sonra 
yakıldığı iddia edilen Yorgun Savaşçı filmine 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Ba'kanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/617) 245:247 

34. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca ya-

Sayfa 
pılan yabancı dil sınavına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/619) 247 

35. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
dış ülkelerden aldığımız hampetrolün fiyatına 
ve taşıma ücretine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/620) 247 

36. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 247 

37. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz* 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 247 

38. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, istanbul Hindeki vatandaşların su ve su 
parası sorunlarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/626) 247 

39. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, istanbul ilindeki bazı belediyelerin semt 
ve mahalle pazarlarım kaldırma kararı aldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/627) 247 

40. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
Londra büyükelçimizin bir ingiliz milletveki
line Barış Derneği davasıyla ilgili mektup yaz
dığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/628) 247 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde ya
yınlanan «icraatın içinden» programındaki 
bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/629) 248 

42. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, konut kredisinden faydalanan 
vatandaşların korunması için alınan tedbir
lere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/630) 248 

B\ Yazılı Sorular ve Cevapları 274 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, «Niksar Suyu» nun satışında 
şartname hükümlerinin ihlal edildiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam Mehmet Aydiîi'un yazılı cevabı (7/820) 274 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Madencilik Fonunun 1985 yılı ge
lir ve giderlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
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Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi TüreFin yazılı 
cevabı (7/877) 274:275 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Tokat İli Sağlık Kolejinde gö
revli bir öğretmene ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın ya
zılı cevabı (7/889) 275:276 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, hastanelerde mevcut olmayan 
bazı cihazların hastalara aldırıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı cevalbı (7/890) 276 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, şehirlerarası yollardaki lokan
ta ve diğer tesislerin denetimine ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet 
Kurtce'be Allptemoçin'in yazılı ceva'bı (7/891) 276:277 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, ilkokul öğretmenlerinin branş-
laştırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/901) 277:278 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gifin Devlet Su İşleri Balıkesir Bölge Mü
dürlüğüne teknik eleman kadrosu verilmesi
ne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar 'Bakanı Sudi Türerim yaz-nlı cevabı (7/945) 278:279 

8. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Japonya ve Çin gezisine katılanların 
yurda getirdikleri eşyaların gümrük muaye
nesine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/949) 279:280 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanundan yarar
lananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. 
Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/957) 280:281 

18 , 3 . 1986 0 : 1 

Sayfa 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
OİĞER İŞLER 248 

1. — Mardin Milletvekili Süleyman Çele-
bi'nin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/222) (S. Sayısı: 411) . 248 

2. — Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları 
rapodarı (U/732) (S. Sayısı : 414) 248:267,268,282:285 

3. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Parti
ler Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Tarih 
ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Yabancı Ül
kelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütüklerine İlişkin Yasanın Değiş
tirilmesine Dair Yasa önerisi; Antalya Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkada
şının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletve
kili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana 
Milletvekili Coşkun Bayram ve Samsun Mil
letvekili Hasan Altay'm 26.4.1961 Tarih ve 
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; 
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 
2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Ada
let ve Anayasa komisyonları raporları (2/302, 
2/308, 2/311*1, 2/312, 2/343) (S. Sayısı : 413) 267:273 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMIM Geoidi Korulu saat 15.00'ıte açıldı. 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit, 

Başbakanın İzmir gezim, 

Ankara Milletvekili Hazım Kütay, Kars İli İğdır 
İlçesi Oba Köyünde Ermenilerin yaptığı katliamı bel
geleyen toplu mezar. 

Ankara Milletvekili İsmail Samban da, Basın Ah
lak Yasası; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
9 İlde uzatılması TBMM'ce 12.11.1985 tarihinde 

onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Bingöl, Elazığ, 
Şanlıurfa ve Tunceli illerinden 19.3.1986 günü saat 
17.00'den itibaren kaldırılmasma, Diyarbakır, Hak
kari, Mardin, Siirt ve Van illerinde 19.3.1986 günü 
saat 17.00'den itibaren, 

8 İlde uzatılan ve 8 İlde ilan edilmesi TBMM'ce 
12.11.1985 tarihinde onaylanmış bulunan olağanüstü 
halin; Adıyaman, Artvin, Bursa, Erzurum, Gazian
tep ve Malatya illerinden 19.3.1986 günü saat 17.00' 
den itibaren kaldırılmasına, Adana, Ağrı, Ankara, 
Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kars, Ordu ve Sivas 
illerinde 19.3.1986 günü saat 17.00'den itibaren; 

4 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tez
kereleri birlikte görüşülerek kabul edildi. 

Bingöl, Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde, Ana
yasanın 120 nci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Ka
nununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ben
dine göre, 19.3.1986 günü saat 17.00'den geçerli ol
mak üzere 4 ay süre ile olağanüstü hal ilanına dair 
Başbakanlık tezkeresi de kabul edildi. 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 19 arkada
şının, Kemerköy Termik Santralıyla ilgili yeni geliş
meler konusunda Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesinin (10/12) öngörüş-
mesi yapıldı ve Meclis Araştırması açılması redde
dildi. 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Samsun İlin
de yaptırılan sosyal meskenler için belediye encüme
nince ek ücret alındığı iddiasına ilişkin (6/600) sözlü 
sorusuna Bayındırlık ve İskân Bakanı ' İsmail Safa 
Giray cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı gö
rüşünü açıkladı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/518), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/622), (6/576), (6/580), 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/623), 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'm (6/616), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli bu

lunduklarından; 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in (6/544), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/587), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara' 
a'nın (6/602), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/612), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 
(6/548) sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere; 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/559), (6/560), 
(6/561), (6/589), (6/619), (6/620), 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm (6/601), 
Şanlıurfa Milletvekili Veoihi Ataklı'nın (6/612), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/617), 

(6/624), 

İstanbul Milletveküi Reşit Ülker'in (6/626), 
(6/627), 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597), 
İzmir Milletvekili Ali. Aşkın Toktaş'ın (6/599), 
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Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/609), 

Denizli Milletvekili Halil Übrahim Şahin'in (6/621), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), (6/615) sözlü soru önergeleri, soru sahibi
nin aynı birleşimde görüşülmüş başka sorusu bulun
duğundan; 

Ertelendiler. 

18 Mart 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

r*" 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 3 . 1986 Cuma 

Tasarılar 
1. — 6.12,1983 Tarihli've 2969 Sayılı Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/747) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1986) 

2. — Gümrük Tarifleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının (GATT) VII nci Maddesinin Uygulanması
na Dalir Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/748) (Dışişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.3.1986) 

Tezkereler 
1. — Şanlıurfa Milletvelkili Osman Doğan'ın Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/985) (Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1986) 

2. — Cengiz Ayhan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesline Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/986) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.3.1986) 

Rapor 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon

guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 ta
rih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 ta
rih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak için 26.4.1961 Günlü, 298 

sayılı Seçümlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletveki
li Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Al
tay'ın 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; 
Antalya Milletvelkili Aydın Güven Gürkan ve 2 Ar
kadaşının 24.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa Komis
yonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) 
(S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 14.3.1986) (GÜN
DEME) 

1 8 . 3 . 1986 Sah 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge

nel ve katma bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadî te
şebbüslerinde çalışan personele ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesli (7/1040) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.3.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tuıtum'un, genel 
ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî teşebbüs
lerine yeni alınan ve görevlerinden ayrılan personele 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1041) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.3.1986) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu iktisadî teşebbüslerimde çalışan sözleşmeli perso
nele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1042) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.3.1986) 
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BtRtNCl OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanve! ili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mlillet Meclisinin 80 indi BirleşinHini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad oku'mmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yüksek ses
le bildirmelerimi rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, 71 inci 

yıldönümü münasebetiyle Çanakkale Zaferinin Tür
kiye bakımından önemi konusunda gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Değerli rriilletvekilleri, gündem dışı 
üç arkadaş söz istemiştir; sırasıyla söz vereceğim. 

Çanakkale Zaferinin yıldönümü münasebetiyle 
gündem dışı konuşmak isteyen Sayın Kadri Altay. 

Buyurunuz Sayın Attay. (MIDP sıralarından alkış
lar) 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Çanakkale Zaferinin 71 inci Yıl
dönümü münasebetiyle, düşüncede, duyguda ve uygu
lamada, başbaşa, yanyana olacağımız bir anı yaşıyo
ruz şu an. 

Ben, Biriinci Dünya Harbine, ittifak ve itilaf dev
letlerime, Osmanlı İmparatorluğunun harbe girmesi
ne ve bunların sebeplerine hemen hemen hiç değin
meyeceğim; sadece, üç konuyu özet olarak sizlere 
açıklamaya çalışacağım. Bunlardan birincisi^ Çanak
kale cephesi için tasarlanan ve uygulanan askerî tak
tiklerdir; iMncisii, 18 Mart 19.15 Çanakkale Boğazı de
niz harekâtı, deniz muharebesidir; üçüncüsü de, Ça
nakkale muharebelerinin sonucudur. 

Sayın milletvekilleri, çok üstün deniz kuvvetleriy
le, Çanakkale Boğazını zorla geçmek, Marmara De
nizinde Türk donanmasını imha ederek, Ruslarla bir
likte İstanbul'u zaptetmek... İşte, düşmanın taktiği 
bu idi. Çok riskli ve oldukça tehlikeli bir askerî ha-

(Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar*a ka
dar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere geçiyoruz. 

| rekât. Riski ve tehlikesi, harekâtın sadece donanma 
I ile yapılmasınıdadır. Kuvvetli nedeni de, karşılarında, 

Balkan Savaşından yenik çıkan ve dolayısıyla, olduk-
I ça zayıf olan bir Osmanlı Devletinin olduğu görüşü 

olsa gerek. 
I Alman tarafının taktiği, boğazı topçu ateşti ile 
I kapamak; boğazın her iki tarafındaki kıyı kısmında 
I düşmanın çıkarma yapmasına müsaade etmek ve bi-
I lahara, içeride imha etmek şeklinde idi. 

Türk tarafının taktiği ise, Çanakkale Boğazının, 
1 giriş/inden itibaren, derinliğine olmak üzere, sabit ve 
I seyyar (gezici) topçu ateşi ile kapatmak; kara kısmm-
I da ise, düşmanı kıyıya ayak bastırmamak şeklinde 

idi. 

Değerli milletvekilleri, zaman faktörü, arazi du-
I rumu ve bilhassa harp silah ve araçları bakımından 
I mevcut imkânlar; bunlara ilaveten, tarafların tarihle

ri ve siiyasî yönleri dikkate alınırsa, taktiklerden en 
I doğrusu, en mükemmeli ve en zorunlusu, Türk takti

ği idi. 

Ü8 Mart 1915 deniz harekâtı muharebesine ge-
I linçe : Düşman, âdeta çelikten bir duvar gibi, üç 
I grup halinde tertiplediği ve yan yana dizdiği donan

masına, ilkin, cehennemi andıran, uzun süreli bir 
topçu ateşi açtırmakla muharebeye başladı; bunu 
müteakip de, gemilerini kademe kademe ve gruplar 
halinde harekete geçirerek, boğaza daldırmaya baş
ladı. İşte, ne olduysa bu esnada oldu; Çanakkale Bo
ğazı için Türk taktiği galebe çaldı. Bilhassa Deniz 

I Yüzbaşısı Hakkı Bey komutasındaki Nusret Mayın 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN;X KURULA SUNUŞLARI 
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Gemisimin tam bir gizlilik içinde, Çanakkale Boğazı . 
girişindeki karanlık limana yerleştirdiği 26 tane ma
yın, görevini üstün bir şekilde yaptı. 

O gün, boğazı denizden zorlayan düşman arma
dasından, 3 zırhlı battı, 3 zırhlı da ağır yara aldı; 
dolayısıyla, düşman, deniz kuuvvetierinden hemen 
hemen 1/3'ünü kaybetmiş oldu. Bu durum, düşman 
için çok ağır bir zayiattı. Bu nedenle, düşman da, de
niz kuvvetleriyle boğazı zorlamaktan vazgeçerek, Ge
libolu Yarımadasına çıkarma harekâtına başladı; ya
nlı kara harekâtı başlamış oldu. (Tarih : 25 Nisan 
1915) 

Devam eden kara muharebeleri neticesinde yine, 
düşman, Çanakkale Boğazını açamayacağını anlaya
rak, bu harekâttan da vazgeçip, Çanakkale cephesin
den çekilip gitti. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çanakkale 
Muharebesinin sonucuna gelince : 71 yıl evvel ka
zandığımız Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en par
lak ve altın sayfalarından birini teşkil eden bir zafer
dir. Bu zafer Türk Milletinin, eşsiz kahramanlık, fa
zilet, fedakârlık ve vatan sevgisinin bir timsalidir. Bir 
sene müddetle bir milyona yakın bir düşman kuvve
ti, Türk Ordusunun karşısında bağlandı kaldı. Böy
lece Almanlar da, Doğu cephesinde; yani Tannen-
bergte Rusları yenmeye muvaffak oldu; Bulgaristan 
bizim tarafımıza geçti ve Yunanistan ile Romanya'nın 
da savaşa geç girmesi sağlanmış oldu. 

Çöken bir imparatorluk içinde zinde bir milletin 
varlığı meydana çıktı ve yeni bir önderin de doğma
sı sağlandı; her şeyden evvel güzel İstanbul kurta
rılmış oldu. 

Çanakkale Zaferi, Balkan Harbinde Türk Ordu
suna sürülen kara lekeyi silen bir zaferdir. Çanakkale 
Zaferi, dünya tarihline adını şerefle yazdıran büyük 
bir kurtarıcının ve eşsiz kahraman Atatürk'ün doğ
masına fırsat veren bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, 
Türk'ün, yaşama hakkına bir kere daha sahip çık
tığı ve istiklal savaşı yapmaya hak kazandığı bir za
ferdir. 

Çanakkale, yüzbinlerce insanın kanıyla sulanmış 
mukaddes bir vatan parçasıdır. Burası, iki tarafın ya
rım milyona yakın imanının gömüldüğü şehitler ya
tağıdır. 

BAŞKAN — Sayın Altay, süremiz doluyor; lüt
fen... 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Çanakkale, va
tan için ölüme koşan Türk evlatlarının muratlarına 
erdiği ve şehitlik mertebesine yüceldiği bir yerdir. 

Çanakkale, esir yaşamaktansa, vatan için şerefle öl
menin tercih edildiği bir yerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; 
konuşmamı burada bitirirken, vatan için canlarını 
veren, kanlarını dölken, bunları,, gözlerini kırpmadan 
seve seve yapan bütün komutanların, subayların, 
astsubayların ve erlerin hatıralarını şükran ve min
netle anar; onlara Allah'tan raihmetler diler, sizlere 
de sonsuz saygılar sunarım efendim. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Altay. 
2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, sağ

lık sorunları ve hastanelerimizin durumları ile 14 
Mart Tıp Bayramı konusunda gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Sayın Mdhmet Üner, 14 Mart Tıp 
Bayramı ve hastanelerimizle ilgili gündem dışı ko
nuşma istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Üner; süreniz 5 dakikadır efen
dim. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, sa
yın mlMletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlayarak 
konuşmama başlamak istiyorum. 

Geçtiğimiz 14 Martta bir Tıp Bayramını daha ge
ride bıraktık. Konu ile ilglii olarak çeşitli otoriteler
den kutlama mesajlarmı basından izledik. Bunların 
yanı sıra, yine basınımızda, aynı konu ile ilgili ola
rak çeşıitli pasajları da gördük. 

14 martta gazetelerimizden birinde, hastane ka
pısına kadar gelen bir annenin, ilgisizdik yüzünden 
bir otomobilin içinde doğum yapışının resimlenişi; 
caddelerde sedye ile hastasına yardımcı olmaya çalı
şan insanların koşuşturması; özel kütlüklerde tıp öğ
rencilerinin çalıştırılması; yine aynı gün, Ankara'da 
trafik kazasına uğrayan bir vatandaşımıza Türkiye* 
nin en büyük sağlık kuruluşlarından birinin acil ser
visinde hiçbir müdahale yapılmadan saatlerce bekle
tilmesi ve durumu hayatî tehlike arz eden bu vatan
daşımızın bir başka sağlık kuruluşuna gönderilmesi, 
günün olaylarının ufak bir bölümünü teşkil etmekte
dir. 

Acil servis denilince, acil vakalara anında müda
hale edileceğini anlıyoruz; ama olayları da yaşayın
ca müdahale edilmediğini görüyoruz. Tabiî, burada, 
insan hayatına ne denli önem verdiğimiz kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama 
karanlık bir taıblo çizerek başladım. İnanıyorum ki, 
30 bin kişilik bir kadroyla, nüfusu 50 milyonu bulan 
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insanımıza hizmet veren tıp camiasının idinde, bu ka
ramsar tabloyu yaratanlar oldukça azınlıktadır. Ko
nu insan sağlığı olunca, gönül de, bu alanda yüzde 
yüz başarının sağlanmasını istiyor. Bu nasıl sağlan
malıdır? Sağlık kurumlarındaki kontrol yeterli mi
dir, değil midir? Yaşanan olaylardan, bunun yeterli 
olduğunu söylememiz mümkün değildir. 

Bir de özel sağlık kurumları vardır; bunların he
men hepsi ticarî amaçla çalışmaktadırlar ve bunlar 
da, ya denenimden tamamen yoksundurlar veya sözde 
denetim görmektedirler. 1928 yılında çıkarılan ya
sayla yeterli denetim yapılamadığına göre, bu yasa
nın günümüz koşullarına uygun olarak derhal değiş
tirilmedi gerektiği kanaatindeyim. 

©eden ve ruh için de sağlıklı yaşam, insanın te
mel yaşama hakkının vazgeçilmez bir öğesidir. Ça
ğımızda tıp bilianümddkii gelişmeler o denli süratli ol
muştur ki, teşhis ve tedavi yöntemlerindeki teknolojik 
ilerleme, geleneksel hekimlik yapısını tümüyle değiştir
miştir. Bugün bizim toplumumuzda olduğu gibi, bir
çok toplumlarda da sağlık hizmetlerinin bedeli, kişi
lerin ve ailelerin ödeme olanaklarının çok üstüne çık
mıştır. Çağdaş hekimlik anlayışı içinde, en gelişmiş 
anlamda koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin, bir bü
tün olaraık ve devlet yapısıyla yürütülecek bir kamu 
görevi olduğunu kabul etmememiz mümkün değil
dir. 

Bu aşamada, bütün sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 1961 yılında yü
rürlüğe giren 224 sayılı Yasa, 1984 yılında bütün ül
keye yaygınlaştırılmıştır; ancak Sağlık Bakanlığı, Sağ
lık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Yasasının amaç ve 
temel kavramlarını anlayamamakta ve yasanın getir
diği planlı bir organizasyonu ve altyapıyı tamamiaya-
madığı için de, bakanlığın yerine getirmediği sorum
luluk ve görevin bedelini hastalar ve hekimler öde
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık hizmet
lerinin gereğince yerine getirilememesindekii en büyük 
etken, hiç kuşkusuz, maddî imkândır. Dünyanın her 
yerinde sağlık hizmeti, tüketici bir hizmet olduğu için, 
devlet bütçelerinden önemli bir pay alır. Ülkemizde 
yüzde 3*ün altında olan bu pay, diğer ülkelerde yüzde 
9 ilâ yüzde 25 oranında değişmektedir. Bu rakamlar 
da bizim insan sağlığına verdiğimiz önemi çok açık 
seçik ortaya koymaktadır. 

Sağlığın zamanı yoktur. Hükümetten, bu konu
ya hemen eğilmesini diler, tüm tıp camiasının bay
ramını candan kutlar, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

18 , 3 , 1986 0 : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Federal Almanya 

Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Philipp Jenninger ve 
beraberindeki Parlamento Heyetine Başkan tarafından 
«Hoşgeldiniz» denilmesi 

BAŞKAN — Değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Meclisimizin davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmek
te olan Federal Almanya Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
Sayın Jenninger başkanlığındaldi Parlamento Heyeti, 
Meclisimizi şu anda teşrif etmiş bulunmaktadırlar. 

Kendilerine, yüce heyetiniz adına «Hoş geldiniz» 
derim. (Alkışlar) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
3. — İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın, hay

vancılığımızın sorunları ve et ithali konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Aşkın Tok-
taş, hayvancılık ve et ithali ile ilgili gündem dışı söz 
istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. . 

Buyurun Sayın Töktaş. 
Sayın Tofctaş, süreniz 5 dakikadır, hatırlatırım 

efendim. 
A. AŞKIN TOKTAŞ (tzmir) — Sayın Başkan, 

değeri milletvekilleri; bir toplumda sosyal adalet den
gesi bozulduğunda ve sosyal güvenlik düzeni yıkıldı
ğında, bundan doğan gerilimin, bütün bireyleri sars
ması doğaldır. 

Tarımsal hayat ilişkilerinin düzenierd yıkıldığında, 
tarıma dayalı sektör ve köylümüz yok olma noktası
na geldiğinde, sanayileşme sürecinde güvence sağla
yacak kurumlar oluşturulmazsa, sosyal ve ruhsal çe
lişkiler, büyük gerginlikler yaratır; böyle durumlarda, 
kişilerin suça yönelme güdüleri artar. Suç işleme eği-
limterimin arttığı; ahlak kurallarının, geçim zorluğu 
nedeniyle hiçe sayıldığı; kişilerin, geçimini sağlamak 
için her türlü kanun dışı olaylara ve hatta kendini, 
benliğini, namusunu satmaya yöneldiği günümüzde, 
rejim tehlikeye düşebilir. Olayları göz ardı edip, ça
re aramayan özal Hükümeti, sonuçtan sorumlu tu
tulacaktır. Bir kez daha uyarıyoruz : Ekonomik poli
tikanızı gözden geçiriniz, ülke yararına davranmaya 
çalışınız. 

Değerli mflletvekiHeri, 1985 yılından bu yana de
vam eden et ithali ile Avrupa ülkelerinin stokları erir
ken, içeride süt inekçiliği ve sığır besioilüği yok olma 
noktasına getaiştâr. Ne olmuştur; et fiyatları düşmüş 
müdür? Hayır. İthalat bir süre fiyatları tutsun diye, 
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süt veren; ama sütünü sudan ucuza satan üretici, ine
ğini kesmiş; kesilen. inekler çoğaldıkça, besiye alına
cak dana kalmamıştır. Zaten, desteklenmeyip, ithalat
la kösteklenen besiciliğin, son demlerinin yaşandığı 
görülmektedir. 

'Değerli milletvekilleri, bunlar yetmiyormuş gibi, 
geçtiğimiz günlerde Yeni Asır Gazetesinde, İzmir Li
manına gemi ile 485 adet boğanın, Almanya'dan, gü
neş için değil, kes/ilmek için geldiği resimli olarak gös
terilmektedir. Büyük bir holding tarafından kesim için 
getirilmiş olan bu sığırlar, üreticimize büyük maddî 
kayıplar getireceği gibi, bir yetkili de, bu canlı hay
van ithalatının, besiciliği darboğazdan kurtarmak için 
yapıldığını söyleyip, üreticimizin gururuyla da oyna
maktadır. 

Sayın milletvekilleri -şu an resmini de gösterece
ğim- tarım ve hayvancılık ülkesi olan yurdumuzda, 
hangi vicdana sığınılarak bu serbesti veriliyor? Yarın 
halkımız hangi eti yiyecek, hangi sütü içecektir? Şim
di hükümete soruyorum : Samanın 45, kepeğin 65 li
ra olduğu, buğdayın ve mısırın ise yok olduğu ülke
mizde, hayvancılık sorununu sığır ithal etmekle mi 
çözeceksiniz? 

Sevgili iktidar milletvekilleri; yanlış kararlar alan 
hükümetimize biraz daha bo/yun eğerseniz, oylarınızla 
geldiğiniz yörelerinize dönemeyeceksiniz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toktaş. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Başbakan Turgut Özal'ın 21 • 14 Mart 1986 

tarihleri arasında Irak'a yapacağı resmî ziyarete katı
lacak milletvekillerine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
eki liste (3/988) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar kısmında, Başbakanlığın, Anayasanın 82 

nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21 - 24 Mart 1986 tarihlerinde Irak'a yapacağım 

resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı parlamenter
lerimizin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre alınacak ka
rarın gönderilmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

LtSTE: 
Nadir Pazarbaşı (Çanakkale Milletvekili) 
Feyzullah Yıldırır (Gaziantep Milletvekili) 

Yaşar Aibayrak (istanbul Milletvekili) 
Musa öğün (Kars Milletvekili) 
Ziya Ercan (Konya Milletvekili) 
Osman Doğan (Şanlıurfa Milletvekili). 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi ve ekli listeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

D) DANIŞMİA KURULU ÖNERİLERİ 
a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
1. — Gündemdeki diğer maddelerin çalışma saa

tinin tamamlanmasından evvel bitmesi halinde, bu
günkü birleşimde 413 sıra sayılı kanun tefliflerinin gö
rüşülmesine başlanmasına ve görüşme gün ve saatle
rine dair ANAP Grubunun önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzü
ğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre verilmiş 
bir önergesi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 50 nci maddesine göre, geçen birleşi

min kapanışında görüşüleceği bildirilmeyen, gündemin 
3 üncü sırasındaki 413 sıra sayılı kanun teklifleri ile 
ilgili görüşmelerin bugün başlayabilmesi ve bu tek
liflerin görüşmelerinin bitirilmesi amacı ile 19 Mart 
1986 Çarşamba ve 20 Mart 1986 Perşembe günleri 
çalışma sürelerinin uzatılmasını temin amacı ile Da
nışma Kurulu Grubumuz tarafından 18.3.1986 Sah 
günü saat 14.00'te toplantıya çağrılmış, ancak toplantı 
temin edilememiştir. 

Bu sebeple İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fık
rası gereğince Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Ge
nel Kurul onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Pertev Aşçıoğlu 

Grup Başkanvekili 
öneri: 
İçtüzüğün 50 nci maddesine göre, geçen birleşi

min kapanışında görüşüleceği bildirilmeyen günde
min 3 üncü" sırasındaki 413 sıra sayılı kanun teklif
lerinin görüşülmesine; «Gündemdeki diğer madde
lerin çalışma saatinin tamamlanmasından evvel bitme
si halinde» bugünkü birleşimde başlanması, görüşme
lerin bitirilmesi amacı ile çalışma saatlerinin 19.3.1986 
Çarşamba günü saat 21.00'e kadar, 20.3.1986 Perşem
be günü ise görüşmelerin bitimine kadar uzatılması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergeyi oku
dum ve dinlediniz. 

Sayın Tutum, söz istiyorsunuz; lehte mi, aleyhte 
mi? 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (SHP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 64 üncü mad

desine göre, lehte ve aleyhte olmak üzere iki arkadaş 
söz alabilirler; bunu da hatırlatmış olayım. 

Sayın Tutum, süreniz 10 dakikadır efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; bu Yüce Mecliste sık sık, 
biraz önce dinlediğiniz türden tezkerelerin okunduğu
nu ve Yüce Meclisin oylarıyla, âdeta bir değişik uy
gulama yaratıldığını görmekte ve müşahede etmekte
siniz. Nedir bu yol? Neden, anamuhalefet partisi ola
rak şu anda okunan bu tezkerede imzamız yok?.. 

Saygıdeğer üyeler, Meclis açıldığındanberi İçtüzü
ğün 19 uncu maddesi sayın iktidar grubu tarafından 
sürekli bir şekilde, biraz önce de şahit olduğunuz gi
bi, «anlaşma sağlanamadı» veya «toplantı sağlanama
dı» biçiminde bir gerekçeyle, istedikleri bir gündemi 
Yüce Meclise resen empoze etme ve böylece İçtüzü
ğü apaçık zorlama yolunu seçtiklerini görüyoruz. Bu, 
Yüce Meclisin açıldığı günden beri müşahede ettiğimiz 
bir durumdur. İlk başta yadırgamadık; Sayın Başba
kan; «Acelemiz vardır, Yüce Meclisten geçirmek du
rumunda olduğumuz çok sayıda tasarı vardır» demiş
lerdi; onun için bu acele çağrısı elbetteki grubu etki
leyecek ve iktidar grubu da Sayın Başbakanlarının 
ayak izi doğrultusunda, bu çabukluk gerekçesine sarı
lacak ve birtakım tasarıları öncelikle ve mevcut gün
deme fazla itibar etmeden görüşebilmek için, yeni bir 
gündem yaratma yolunu seçeceklerdi. Biz, baştan ya
dırgamadık; aceleleri vardır, çıkarsınlar bakalım de
dik. Ancak, gördük ki, bu istisnaî kural, tamamen ana 
kural haline getirilmektedir. 

İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre, Danışma Ku
rulu, İçtüzükte kendisine verilen görevleri yerine ge
tirmek üzere, Başkanın istemi üzerine danışma niteli
ğinde karar veren veya gruplardan birinin istemi üze
rine toplanan ve gündemle ilgili bazı önemli kararlar 
yeren bir kuruluştur. Biz bu kuruluşa, partilerarası 
Meclis müzakerelerinin yolunda ve yörüngesinde, ge
reği gibi cereyan edebilmesi için başvurulması gere
ken son derece önemli ve ciddî bir diyalog aracı ola
rak bakmaktayız; ama gelin görün ki, bu yol sürek
li bir şekilde kötüye kullanılmakta, iki noktadan iti
razımızı çekmektedir. Bir tanesi: İçtüzüğün açık bir 
hükmüne rağmen, Meclis Başkanı her nedense, âdeta, 
kendisine empoze edilen istek doğrultusunda, İçtüzü
ğün bu hükmünü kendisine göre yorumlayarak, bu 

| Danışma Kurulunu emrivaki yaratacak bir şekilde 
toplantıya çağırmaktadır. Nasıl olmaktadır? Şu an
da yapılan uygulama gibi: Öğleden sonra saat 13.00'-
te, Sayın Meclis Başkanımızdan gelen bir yazı ile, 
saat 14.00'te Danışma Kurulu toplantıya çağrılmış
tır. 

I İnsafla düşünmenizi istirham ediyorum. Danışma 
I Kurulunda müzakere edilecek konularda elbetteki 
I grupların makul bir süreye ihtiyaçları olacak, görüş 

oluşturmalarına imkân vermek üzere de böyle bir sü
reyi her zaman talep edeceklerdir; ama Danışma Ku-

I rulunun 24 saat içinde toplanması mecburiyetini ge
tiren İçtüzük hükmünü Sayın Meclis Başkanımız şu 

J şekilde anlamak suretiyle uygulamaya koymaktadır. 
Kim istemektedir bunu? (SHP sıralarından «özal» 
sesleri) İktidar grubu istemektedir. İktidar grubu ne
dir? Çoğunluktur. Ne zaman istemektedir? Birleşimin 
başlamasından iki saat önce. O halde, «24 saatte top
lanır hükmünü böyle anlıyorum ve iki saat içinde Da
nışma Kurulunu toplantıya çağırıyorum» demektedir. 
Böyle bir uygulama, bu müessesenin ciddiyetine açık
ça bir tecavüzdür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer üyeler, dikkatimizi çeken bir başka 
nokta daha var. Bu yolla, sözde, Mecliste birtakım ta-

I sarıların hızla tartışılmasına olanak verilmek isteni
yormuş izlenimi yaratılmaktadır. Oysa, olay nedir? 
Olay şudur: Meclis gündemi soru önergeleri ile dol
durulur ve başkaca görüşülecek kanun tasarı ve tek
lifleri getirilmezken, işte, aniden, Danışma Kurulu 
müessesesi yolu zorlanarak,, hızla yeni bir gündem em
poze edilmektedir. Bunun anlamı şudur: Sayın Baş
bakan belki seyahate çıkacaklardır ve o nedenle de 
direktif vermişlerdir; bu direktif doğrultusunda da 

I bu kanunların Meclisten geçmesini istemektedir. Ken-
I dişi burada olduğu sürede bunun görüşülmesi bitirile-
I çektir. Böylelikle hükümet, Meclis gündemine fiilen 

hâkim olma eğilimini seçmiştir. Biz böyle emrivakileri 
I kabul etmeyiz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
I kışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Meclis, gündemine hâ
kimdir, kararlar Genel Kuruldan çıkar. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Saygıdeğer üye

ler, biz, Danışma Kurulu yoluna, partilerarasmda an-
I laşma sağlanmasına olanak verecek bir müessese gö

züyle bakınca, elbetteki, apaçık emrivaki kokan, apa
çık amacı belli olan bu tür istekler karşısında, ana
muhalefet partisi olarak, görüşümüzü, bu toplantıya 

I katılmamak suretiyle göstermek durumundaydık ve 
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Üzülerek belirtelim ki, süre isteme konusundaki 
bu öneri, Anavatan Partisi Grubuna mensup Meclis 
başkanvekilleri tarafından, daha evvel, İçtüzük hü
kümleri fevkalade zorlanarak yanlış uygulanmış; Da
nışma Kurulu toplanamadığı halde, burada o gün, 
Meclis başkanvekili, apaçık, âdeta İçtüzük hükümle
rini çiğneyerek, resen Anavatan Partisi Grubu tara
fından verilen bu tür bir başka gündem değişikliği 
önergesini bütün itirazlarımıza rağmen işleme koya
rak, İçtüzük hükümlerini ihlal etmiştir. 

Bu itirazımız üzerine, bu tür teklifleri şimdi de, si
yasî parti grubu önerisi şeklinde getirme âdetini be
nimsemiş olabileceklerini tahmin ediyorum; umarım 
böyledir; ama, her şeyden evvel biz Danışma Kuru
lunu, iktidar partisi grubunun isteklerine kılıf hazır
lamak ve dolayısıyla partilerarasında mutabakat sağ
lanamadığını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek 
şekilsel bir araç olarak, asla kabul etmiyoruz. Bu ne
denle, Sayın Anavatan Partisi Grubu tarafından ve
rilen bu önergeye oyumuz rettir. 

Arz ederim efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
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konuşmada, «emrivaki yaratılmak istendiği, resen Yü
ce Meclise empozeler yapıldığı ve yeni bir gündem 
empoze edilmek istendiği» şeklinde ifadeler kullanıl
dı. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Doğru değil mi? 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Doğru değü 

arkadaşım. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Doğrudur, doğru

dur... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Önerimiz ne

dir? öneri bizden geliyor, müsaade ederseniz ben kı
saca önerimizi izah edeceğim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Elinizde kalem de var 
ama, Başbakan gibi inandırıcı konuşamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Dinleyelim lütfen. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Önümüzde 
gündem var; gündemimizin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmın
da 3 tane kanun tasarı ve teklifi var. İçtüzüğün 50 nci 
maddesine göre, geçen birleşimde Sayın Başkanlık 
bunlardan yalnız birinci ve ikinci sıradaki kanun tek
liflerinin bugün için görüşüleceğini beyan ettiğinden, 
bunların görüşülmesi mümkün; üçüncü sırada bizim, 
Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim Kanunundaki deği
şiklikle ilgili teklifimiz bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Yüce Meclise şunu teklif ediyoruz: 
Gündemin birinci ve ikinci sırasında görüşülecek olan 
kanunların görüşmeleri eğer bugün çalışma süremiz
den önce biter ve Yüce Meclisin zamanı kalır ise, gün
demin üçüncü sırasındaki kanun teklifinin görüşül
mesine de geçelim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Karara lüzum yok 
ki... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Yani elimiz
de bulunan gündemin bugün için görüşülmesini talep 
ediyoruz. Nerede burada yeni bir gündem empoze 
edilmesi?.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Doğru söyle Baş
kan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
yetini değiştirdi. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Yüce Mec
lise empoze etmek yahut da Yüce Meclisi resen bir 
empoze ile karşı karşıya bırakmak şeklindeki Yüce 
Meclise vaki ithamını ben, sayın arkadaşıma yakış
tıramadım. Her şey Yüce Meclisin iktidarı dahilinde
dir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
ciliniz bozuk, siciliniz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Lehte söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Aşçıoğlu, süreniz 10 dakika efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin pek muhterem üyeleri; bugün, 
Danışma Kurulunun toplanamaması üzerine, Yüce 
Başkanlığa, tarafımızdan bir öneri getirildi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye toplanamadı? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik> — Niye toplanamadı 

Sayın Başkan? 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — önerimiz, 

biraz önce Başkanlık tarafından okundu ve burada 
önerimizin aleyhine bir konuşma oldu. Burada yapılan 

katılmadık. Danışma Kurulu müessesesinin yozlaştırıl-
masına yol açabilecek kullanımlara tümüyle karşıyız 
ve karşı çıkmakta devam edeceğiz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Devleti 
yozlaştırıyorlar. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın üyeler, as
lında, şu anda getirilmek istenen nedir? Geçen birle
şimde isimleri bildirilmediği için, bu birleşimde görü
şülmesi mümkün olmayan bazı kanun tasarılarının 
bu birleşimde ele alınarak, yarınki veya daha sonraki 
birleşimlerde bitirilmek üzere sürenin uzatılmasının 
istenmesidir. 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Burada ka
rar çıkarsa; biz bu gündemin görüşülmesini istiyoruz, 
o kadar. Yeni bir madde getirmedik, yeni bir kanun 
teklifiyle karşınıza gelmedik; gündemin üçüncü sırasın
da bulunan teklifin de, eğer zaman müsait olursa, gö
rüşülmesini istedik; teklifimiz bundan ibaret. 

Yalnız, gene bugün dağıtılmış olan gündemin mad
delerinin, bugünden sonra; yani yarın ve öbür gün, 
çalışma sürelerinin bir miktar uzatılması suretiyle bi
tirilmesini istedik; yeni bir madde getirmedik arka
daşlar. 

SALİM EREL (Konya) — Bakkal hesabı mı yapı
yorsunuz; «bir miktar» ne demek? 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Türk ekonomisini ba
tırdığınız gibi, Meclisi de mi batıracaksınız? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Aziz arka

daşlarım, zannediyorum bundan üç hafta kadar önce, 
yanılmıyorsam, Meclis gündemimiz biraz hafif idi. 
Sözlü sorular cevaplandırıldı, kanun tasarı ve teklifi 
yoktu; Genel Kurul, çalışma süresini tamamlamadan, 
saat 17.00'den önce dağıldığı günler oldu. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Bu kanunları o za
man getirseydiniz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — O zaman sa
yın muhalefetten, «İktidar, Meclisi çalıştırmıyor. Mec
lisi çalıştırmak iktidann görevidir. Kanun tasarısı ve 
teklifi getirmiyorsunuz, Meclisi çalıştırmıyorsunuz» di
ye ithamlarla karşılaştık. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — İktidar, Meclisi çalış
tırma sistemini bilmiyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bugün de 

diyoruz ki, şu gündemdeki kanun tasarıları - ilave yap
mıyoruz - görüşülünceye kadar bu hafta içinde bir -
iki saat fazla çalışalım ve bu kanun tasarılarının gö
rüşülmesini tamamlayalım. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Aceleniz ne? 

SALİM EREL (Konya) — Acele giden ecele gi
der, bunu bilin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 
çalışmak istesek tenkit ediliyoruz; Meclis, gündemin
deki maddeler bittikten sonra bir - iki saat erken da-
ğılsa, gene tenkit ediliyoruz... 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Artık şikâyete mi 
başladınız? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Özür dile
rim, Yüce Meclisi tenzih ederim; belki yeri değil ama, 
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aklıma bir şarkının nakaratı geldi: «Bu ne biçim sev
gili; sevsen azarlar, sevmesen azarlar.» Biz de diyo
ruz ki, bu ne biçim muhalefet; çalıştırmak istesen 
tenkit eder, çalışmasan gene tenkit eder. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ARtF TOPRAK (Niğde) — Bu ne biçim iktidar; 
iyisi belli değil, kötüsü belli değil; ekonomiyi hatırdı
nız... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Arkadaşla
rım, önerimiz budur; önerimizi oylarınıza arz ediyo
rum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
Önerge aleyhinde Sayın Korkmaz söz istemişler

dir; buyurun Sayın Korkmaz. (ANAP sıralarından 
«Sayın Başkan, 2 kişi konuştu» sesleri) 

Bir dakika efendim, lütfen... 2 kişinin aleyhte, 2 
kişinin de lehte konuşacağını izah ettim, maddeyi de 
okudum; 1 kişi lehte, 1 kişi de aleyhte konuştu; lüt
fen efendim... 

Sayın Korkmaz, süreniz 10 dakikadır. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Anayasa kadar önemli ve Tür
kiye'nin rejimini yakından ilgilendiren Siyasî Partiler 
ve Seçim Kanunları gibi kanunların değişiklik teklif
leri iktidar partisi tarafından hazırlanmış ve Meclise 
sunulmuştur. 

6 Kasım seçiminde bulunulan noktadan bir adım 
ileriye gitmeyen iktidar, komisyonları otomatiğe bağ
layıp, milletvekillerini de birer uydu kabul ederek, İç
tüzüğün 19 uncu maddesindeki 24 saate bile taham
mül edemeyecek kadar kendi iç bütünlüğüne güven
meyen bir yapı içerisinde, bu kanun tasarılarım nasıl 
otomatiğe bağlayıp komisyonlardan geçirmişse, ken
disine güven duymadığı için, rejimimizi yakından ilgi
lendiren böylesine Önemli kanun tekliflerini de yıl
dırım hızıyla buradan geçirmek istiyor. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifleri hazırla
nırken, Sayın Meclis Başkanını makamında ziyaret 
ettik ve kendilerine, böylesine önemli kanun tasarı
ları üzerinde iktidar partisi tarafından söylenen, «gru
bu olan partilere çağrı çıkardık; ama onlardan cevap 
alamadık» şeklindeki sözlerini aktardık. Tabiî ki o, 
grubu olan partilerin sorunudur; ancak, Türkiye'de, 
mevcut partiler yanında, siyasal yapılarında birtakım 
farklılıkları olan değişik partilerin olacağı ve bunların 
gelecek siyasal hayatta önemli görevler üstlenecekle
ri de muhakkaktır. Eğer Türkiye'de sağlıklı bir reji-
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min yerleşmesini istiyorsanız, gelin, böylesine önemli 
kanun tekliflerini, onların da görüşünü alarak çıkarın 
dedik. 

Azınlıkla iktidarda kalma yollarını arayan ve ken
di ruhunda Anayasayı çiğneyen kanun teklifleri Mec
liste görüşülürken, şimdi de içtüzüğü ihlal etme yolu
nun tercih edilmesi gerçekten esef verici bir olaydır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, kendi içinde Anayasaya ay
kırı hükümler taşıyan ve daha birçok milletvekilinin 
inceleme fırsatını bile bulamadığı bu kanun teklifle
ri âdeta yangından mal kaçırır gibi bugün alelacele 
Meclisin gündemine getirilip, oy çokluğuna dayana
rak çıkarılmak isteniyor. Oy çokluğunuz var, her is
tediğinizi otomatik makine gibi çıkarabilirsiniz. Ko
nu Adalet Komisyonunda görüşülürken söyledik, de
dik ki; Meseleyi otomatiğe bağladınız, üç saatte geç
ti. Adalet ve Anayasa Komisyonundan bu tasarı iki 
günde şipşak hızla geçti; şimdi de Meclisten geçirmek 
istiyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz?.. (ANAP sıra
larından «Kanun çıkarmak istiyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 

NURÎ KORKMAZ (Devamla) — Kanunu çıka
racaksınız; fakat bilesiniz ki, Mecliste grupları olan 
partileri nazarı itibara almıyorsunuz. 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (îzmir) — Ne
reyi tenkit ediyorsunuz, onu söyleyin? 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemin 
«Sözlü sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'm cevabı (6/518) 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Mecliste temsil 
edilen partileri nazarı itibare almıyorsunuz, Meclisin 
dışındaki partileri nazarı itibara almıyorsunuz; kime 
rağmen iktidar olacaksınız?.. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Kendi iç bütünlüğünüze güvenmiyorsunuz. 
inanın ki, bu silah geri tepecektir ve siz, milletten en 
ağır şamarı yiyeceksiniz. 

Saygılar sunarım. (SHP, MDP ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Efendim, önerge üzerindeki lehte - aleyhte konuş

malar bitmiştir. 
Hatırlatmak için teklifin «Öneri» kısmını tekrar 

okutuyorum: 
öneri: 
içtüzüğün 50 nci maddesine göre, geçen birleşi

min kapanışında görüşüleceği bildirilmeyen gündemin 
3 üncü sırasındaki 413 sıra sayılı Kanun Tekliflerinin, 
görüşülmesine; «Gündemdeki diğer maddelerin çalış
ma saatinin tamamlanmasından evvel bitmesi halin
de» bugünkü birleşimde başlanması, görüşmelerin biti
rilmesi amacı ile çalışma saatlerinin 19.3.1986 Çarşam
ba günü saat 21.00'e kadar, 20.3.1986 Perşembe günü 
ise görüşmelerin bitimine kadar uzatılması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son 
Amerika Birleşik Devletleri seyahatine ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 
özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
îçel 

1. Anayasa gereğince Başbakan olduğunuzda ver
diğiniz mal beyannamenizi açıklamanız mümkün mü
dür? 

2. Oğlunuz Efe özal'a sınıf geçme hediyesi ola
rak 12 milyon TL.'lık bir otomobil aldığınız basın-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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da yer almıştır. Böyle bir hediye otomobil aldınız mı? 
Fiyatı nedir? Bu otomobilin ülkede tek olduğu doğru 
mudur? 

3. «Ben dünyanın en fakir Başbakanıyım» der
ken kastettiğiniz ne idi? Arzu ettiklerinizi yeterince 
alamamanızın verdiği bir üzüntü duygusallığı mıdır? 

4. öncelikle geçmiş olsun der, Türkiye'de de te
davisi mümkün olduğu söylenen ABD'deki ameliyat 
için gerekli giderleriniz ne şekilde karşılanmıştır? 
ABD'ye gidiş şekliniz özel ya da görevli olarak mı 
gözükmektedir? Görevli olarak gitmişseniz göreviniz 
ne idi? Görevli olarak değil, özel gezi ise bu gider
ler dünyanın en fakir Başbakanı olarak tarafınızdan 
hangi kaynakla karşılanmıştır? 

5. ABD seyahatinizde beraberinizdeki görevliler 
kimlerdir? Bunlara ne kadar yolluk ve harcırah ve
rilmiştir? Onların da giderleri sizce mi karşılanmış
tır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içel Millet
vekili Sayın Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakanımıza yö
nelttiği sözlü soru önergesinde yer alan 5 ayrı soru
ya, cevaplarımızı arz ediyorum. 

1. Hayır. 
2. Hayır. 
3. Hayır. 
4. Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cena;-

Giderleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yetkili kılınan 
tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzen
lenen raporlarla, yurt içinde tedavilerinin yapılamaya
cağı tespit edilenlerin, yurt dışında tedavisine imkân 
tanımaktadır. 

Ankara Numune Hastanesi Sağlık Kurulu, 
12.8.1985 gün ve 16998 sayılı raporu ile «Sağ göze ka
tarakt ameliyatı için, introculer lens tatbikatı memle
ketimizde yeterince gelişmediğinden, bir ay süreyle 
Amerika Birleşik Devletlerinde tedavisinin yapılması 
uygundur; refakat gereklidir; ayrıca, doktor kontro
lünde gitmesi lüzumludur» raporu vermiş ve bu ra
por Ankara Numune Hastanesi tarafından ayrıca te
yit edilmiş bulunmaktadır. 

5. Sayın Başbakanımızın, 15.8.1985 - 2.9.1985 ta
rihleri arasında tedavi için Amerika Birleşik Devletle
rine gidiş - dönüşünde, Devlet Memurları Tedavi Yar
dımı Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 18 ve 20 nci maddelerine göre 
tahakkuk yapılmıştır. 
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i Sayın Başbakana, üç koruma görevlisi dışında, 
I özel kalem müdürü, özel doktoru ve eşi refakat et-
I mislerdir. 
I Bu seyahat dolayısıyla Başbakanlık bütçesinden 
I ödenen toplam miktar; 5 651 470 liradır. 
I Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi açıklamada bulunmak istiyor mu efen

dim? 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Evet efen-

j dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sağlar; süreniz beş 

dakikadır efendim. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; biraz evvel Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili, parlamentoyu çalıştırmak istediklerini 

I söylemişti. Ancak, yedi aydır gündemde bekleyen be
nim soru önergem, şimdi sayın bakan tarafından, son 
derece geçiştirilmiş bir şekilde cevaplandırılıyor. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Nasıl istiyordun?.. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Ayrı 
ayrı cevap istiyordum; başka şekilde istemiyordum. 

I Sayın Başbakana sormuş olduğum soruyu üstelik 
I de Sayın Devlet Bakanının cevaplandırması, ne du

rumda olduğumuzu gayet iyi olarak ortaya koydu. 
1 Anayasamızda, kamu görevlilerinin -yasama ve 

yürütme görevinde olanlar da dahil olmak üzere -
I mal bildiriminde bulunmalarını amir bir hüküm var

dır. Sayın Özal'ın, 30 Mayıs 1983 tarihli gazetelerde 
yayınlanan mal varlığına baktık; dörtbuçuk milyon 
lira nakit parası, 1 milyon liralık hisse senedi, 3 dai-

I resi, 3 yazlık evi, 1 000 metrekare arsası ve 1979 mo-
I del Renault otomobili olduğunu gördük. 

Ben, Anayasanın 71 inci maddesine dayanarak, 
Sayın Başbakandan, bunu bizzat burada açıklaması-

I nı istemiştim; ancak, yerine cevap veren sayın ba
kan, «olmaz» dedi; fakat yine gazetelerden okuyo
ruz; bildiğiniz gibi, bugün çoğu şeyleri basından izli
yoruz ve basının da doğru söylediğine inanıyoruz; -ne 
kadar üzerine giderseniz gidin, Türkiye'de basın doğ
ruyu söylüyor; çünkü, basında, habere saygı önplan-
dadır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri) Gazeteler
de hayatlarım anlatan Sayın Başbakan ve eşinden, 1 
masa ve 6 sandalye ile hayata atıldıklarını öğrendik. 
Bir masa ve 6 sandalye ile devlet memuriyetine atı
lan Sayın Başbakan, biraz evvel dökümünü sırala
dığım 1983 yılı mal beyanından sonra -yine basın
dan izliyoruz- sayın eşi ile birlikte Suzuki marka, 
Audi marka arabalarla dolaşıyor, arabalar aldığını 
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söylüyor ve en son olarak da, oğlu Efe Özal'a, 12 mil
yon liralık bir otomobili, sınıf geçme hediyesi verdi
ğini gözlüyoruz. Toyota'nın İstanbul firmasına soru
yoruz ve Efe özal adına alındığını teyit ediyorlar. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Sana da 
alalım. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Be
nim babam, sınıfı geçtiğim zaman bana böyle hediye 
almadı; herhalde Başbakan olmadığı için. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale et
meyin efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sev
gili arkadaşlar, çok ciddî şeylerden bahsediyoruz... 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Hiç de 
oiddî konuşmuyorsun. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın 
Başbakan, milletvekilidir; milletvekili aylığı almak
tadır. Ben de milletvekiliyim, benim bankaya bor
cum vardır; ama Sayın Başbakanın yedi - sekiz tane 
otomobili olduğu iddia edildi... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 
. MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Biraz 
ciddî şeylerden bahsedin. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, lütfen. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bun

lar pek önemli değil; Sayın Başbakanın söylediği söz 
önemli: «Ben dünyanın en fakir Başbakanıyım» di
yor. Doğrudur; zengin ülkenin en fakir adamı Sayın 
Başbakan... Biz de öyle diyoruz... Herhalde, biz bü
tün işleri bırakacağız, Seçim Yasasını bırakacağız, 
Sayın Başbakanı nasıl dünyanın en zengin başbaka
nı yapacağız, onun için çalışacağız... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen de 
fakir yapmak için çalış. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Doğ

ru; yanında, 1 yılda 200 milyon lira mal varlığına 
ulaşan bir Sayın Pakdemirli var. Yine yanında, aile
sinin mal varlığını milyara dayandıran bir genel sek
reteri var. Bunlar dururken, bizim çalışmamız zaten 
caba; belli halimizden... 

Efendim, bunlar biç önemli değil; ne Sayın Baş
bakanın bu şekilde konuşmaları, ne sayın eşinin 40 
milyon liralık yüzük taşıması, her seyahate birlikte 
gitmesi, ne Bijan'dan giyinmesi, bunlar hiç önemli 
değil, bunların önemli olmadığını biliyoruz; ama, bir 
ülkenin başbakanı bu şekilde ortaya çıkarsa, bundan 
en fazla yarayı ülke alır. Sayın Başbakan diğer baş

bakanlarla eşit olabilmek için, bu fakir ülkede uçak 
alıyor. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Hiçbir 
milletvekili böyle yalan söyleyemez. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Oto
büsler ne güne duruyor, Türk Hava Yolları ne güne 
duruyor*? 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Senin 
kafan o kadar çalışıyor. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, süreniz doldu efendim, 
lütfen toparlayın. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın 
Başbakan bir göz ameliyatı olmak için Amerika'ya gi
diyor. Sorarım, hangi devlet memuru bir göz ame
liyatı olmak için, kataraktını aldırmak için Amerika' 
ya gitmiştir?.. Ben sayın bakandan, eşdeğerde olan 
devlet memurlarının da burada sıralanmasını isteye
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, süreniz doldu, lütfen... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Peki 
efendim. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Ayıp 
ayıp... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Yalnız, 

anlamadığımız nokta, Sayın Başbakanı geçen, bir de 
Sayın Dalan var. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kes sesini, uzat
ma!.. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sözü
nü kesmeniz gerekir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Olmaz; onu ben takdir ederim, siz 
değil. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Burada 
olmayan adamın arkasından konuşulmaz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın 
Başbakanına, «geçmiş olsun» demek için belediyenin 
parasıyla Amerika'ya gidiyor. 

1988'de sizleri de göreceğiz; ne olacaksınız. 
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından gürültü

ler, SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 
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BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Can ver'in istanbul - Sarıyer Karako-
lundaki bir tecavüz iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Mehmet Nuri Üzel'in, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Üzel?... Buradalar. 
iSayın Başbakan veya yerine cevaplandıracak sa

yın 'balkan?... Yoklar. 
Soru ertelenm'iştir. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 5 iınoi sıradaki, Erzurum Milletve-
k!i)l!i Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, soru sahi-
binün âzînülî olması hasebiyle ertelenmitşıir. 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman D emir taş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Hatay Milletvekili Sa
yın Abdurrahman Demüritaş'ın, Haıtay İli çiftçileriy-
le alakalı Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Demiirtaş?... Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevaplandıracak sa

yın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Rıfat Bayazıt'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Bayazıt?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevaplandıracak sa

yın bakan?... Yoklar, 
Soru ertelenım!işt)ir.; c 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Konya Milletvekilli 
Sayın Salim Erenin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevaplandıracak sa

yın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevaplandıracak sa

yın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Milletveki
li Sayın Saim Erel'ıin, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Erel?... Buradalar, 
Sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenımişjtlir. 
SALtM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu so

ru bir hafta müddetli idıi; neden cevaplandırılmıyor? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Bunun başka ça

resi yok. Her seferimde aynı şeyi söylemeyelim. 

11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Uşak Milletvekilli 
Sayın Yusuf Demir'in, Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Demir?,.. Buradalar. 
Sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.S.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 
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75. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst
lenmişine ilişkin içişler' Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — 12 ve 13 üncü sıradaki Erzurum 
M'iMetvefcili Sayın Hilmi Naflbantoğlü'nun soruları, 
soru sahibinin izini olması sebebiyle ertelenmiştir. 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlan-
oğlu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kayseri Milletvekili , 
Sayın Mehmet Üner'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Üner?... Buradalar. 
Sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Den'izli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Sahin'in, İçişlleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Şahin?... Yoklar. 
Sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenım'iştir. 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. I 

Sayın Erer?... Buradalar. ' 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yokları J 
Soru ertelenmiiştlir̂  I 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Ağrı Milletvekili 
Sayın Paşa Sarıoğlu'nun sorusu, soru sahibinin izin
li olması sebebiyle ertelenmiştir. 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli Özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa 

karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın özkaya?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar, 
Soru ertelenmdştlir. 
19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di

yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, Ağrı Milletveki
li Sayın İbrahim Taşdemir'in sorusu, bir ay mehil 
istenmesi sebebiyle ertelenmiştir. 

20. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işken
ce sonucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına 
Pişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır, 

Sayın Narin?... Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 

21. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/599) 

'BAŞKAN — 21 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Ali Aşkın Toktaş'ın, Başbakandan sorusu var
dır, 

Sayın Toktaş?... Buradalar, 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yoklar^ 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Ay

valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Tekirdağ Millet
vekili Sayın Sal'iıh Alcan'ın Ulaştırma Balkanından 
sorusu, soru sahibinin izielti olması sebebiyle ertelen
miştir. 

23. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kütahya Milletve
kili Sayın Abdurrahman Necati Kara'a'nın Dışişle
ri Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Kara'a?... Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
24. —Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah

ramanmaraş •• Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (61607) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünefin, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardın 

Sayın Üstünel?... Yoklar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?... Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce porsellen-
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 25 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, 30 
gün mehil istenmesi sebebiyle ertelenmiştir. 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Narin?... Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.., Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı

kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Şanlıurfa Milletve-
* kili Sayın VedM Ataklı'nm, Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın Vecihi Ataklı?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yoklar. 
Soru ertelıenmiştir. 
28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Dışişleri 
Bakamından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?... Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakam veya yerine cevap vere

cek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 

Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soruş önergesi 
(6/613) 

30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına, ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye've Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

(BAŞKAN —29, 30 ve 31 inci sıralardaki, Samsun 
Milletvekili Sayın Hasan Altay'ın soruları, soru sa
hibinin izlini olması sebebiyle ertelenmiştir. 

32. —• Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 32 nci sıradaki, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köy-
'şleri Bakanından sorusu, soru sahibinin izinli olma
sı nedeniyle ertelenmiştir. 

33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, tele
vizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia 
edilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
cevabı (6/617) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?... Buradalar. 
ıSaym Başbakan veya yerine cevap verecek Sa

yın Devlet Bakanı?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Sayın Başba

kan tarafından cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim, 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Romancı Kemal Tahir'e ait olan Yorgun Savaşçı 
romanından filme aktarılan TV dizi filminin, bir 
kopyası dışında, diğerlerinin, dönemin Başbakanı Bü-
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lent Ulusu'nun yazılı emri ile yakıldığı basında çı
kan haberlerden öğrenilmiş bulunulmaktadır. İçeri
ği itibariyle, ulusal Kurtuluş Savaşında iç ve dış düş
manlara (karşı direnme ve örgütlenmeyi sergileyen bu 
dizi' filmim bölgecilik, bölücülük, Atatürk, Kurtuluş 
'Savaşı ve Ordu mensuplarını küçük düşürdüğü ve 
Ermenilerin aleyhimize propaganda malzemesi ola-
ralk kullanabileceği gibi gerekçeleri ile yakıldığı öne 
sürülmektedir. 

1. Söz konusu filimin bir kopyasının yakılma -
dığı doğru mudur? Doğru ise bu kopya nerede mu
hafaza edilmektedir? 

2. İleni sürülen suçlamalardan ötürü sorumlular 
hakkında herhangi bir adlî takibat başlatılmış mı
dır? 

3. İleri sürülen iddialar doğru değilse, filmin 
yakılması ile eser sahiplerinin uğradığı maddî ve 
manevî zararın tekeffülü düşünülmekte midir? 

4. Filimin yakılmayan kopyasının bulunması ha
linde, TRT'den yayınlanmasını düşünür müsünüz? 

'BAŞKAN — Sayın ©akan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkam, değerli milletvekilleri; Adana 
Milletvekilli Sayın Nuri Korkmaz'ın, Sayın 'Başbaka
nımızla yönelttiği soruları cevaplandırmak üzere hu
zurunuzdayım. 

• 1. Başbakanlığın, 15 Kasım 1983 gün ve 3110 
sayılı emri üzenine, filmin, 2 inçlik banla kaydedil
miş renkli bir kopyası, muhafaza edilmek üzere, 
MİT Müsteşarlığına teslim edilmiştir. 

2. önce, Millî Güvenlik Konseyi ve Genelkur
may 'Başkanlığı tarafından teşkil edilen birinci he
yet, daha sonra da Başbakanlığın 29 Eylül 1983 gün 
ve 2819 sayılı emri ile teşkil edilen ikinci bir heyet 
tarafından denetlenen Yorgun Savaşçı filmi için he
yetlerim, yayınının mahzunlarını belirtir raporları 
Başbakanlığa sunularak, filmin yönetmeninim duru
munun tespiti istenmiştir. 

'Bu konuda 'Başbakanlık taraf undan herhangi bir 
emir verilmediğinden, takibat da yapılmaımıştiir. 

3.; Yorgun Savaşçı Romanının telif hakkı, TRT 
Kurumu tarafından satın 'alınmıştır. 

Filmin yönetmeni Halit Refiğ ise, hizmet sözleş
mesiyle çalışan kurum personelidir. !Bu bakımdan, 
Yorgun Savaşçı filminin sahibi, kanunî açıdan TRT 
Kurumudur. 

4. Filmin yayınından önceki denetimlerinin, 
TRT Kurumunun dışından teşkil edilmiş birkaç he
yet tarafından yapılıp, yayını her seferinde mahzur

lu görülmüş olduğundan ve yayınlanmaması konu
sunda Başbakanlık emri bulunduğundan, yayını için, 
TRT Kurumunun inisiyatifini kullanması söz konu
su değildir. 

'Saygılarımla arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Korkmaz, açıklama yapmak istiyor mu

sunuz? 
Buyurun efendim. 

NURİ KORKMAZ (Adama) — (Sayın Başkan, 
değerli milletvekiileri; Devlet Bakanı Sayın Mesut 
Yılmaz'a, sorularıma verdikleri yanıttan dolayı te
şekkür ederim. 

Yorgun Savaşçı ıramanı, öyle sanıyorum ki, bü
tün arkadaşlarıımızın kütüphanesinde yer alan bir 
romandır. Bu roman, 1965 yılımdan 1968 yıllına ka
dar geçen süre içerisinde üçüncü baskısını yapmış 
bir romandır ve içeriğinde, Ulusal Kurtuluş Savaşı 
öncesi ulusumuzun örgütlenme ve mücadele azmi an
latılmaktadır. 

1978 yılında TRT Yönetim Kurulu bir karar ve
rerek, bu romanı televizyon dizi filmi haline getir
mek istemiştir; bunun sonucunda da Halit Refiğ'i 
senaryo yazarı olanak seçmiştir. 

Halit Refiğ'in 'hazırladığı senaryo TRT Yönetim 
Kurulunda tartışılmış; bazı düzenleme ve değişik
liklerle filmin çekimine başlanabileceğine karar veril
miştir. 

1978 yılında çekim kararı verilen bu filmin, TRT 
Yönelimi Kurulunda tartışılması şurasında, konunun 
bir de Genelkurmay 'Başkanlığı tarafından incelen
mesi önerilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı bu ko
nuda gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, «Çekimin
de mahzur yoktur» diye karar vermiştir. Bu karar
dan sonra Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetle
ri Komutanlığına emir vermiş, Millî Savunma Ba
kanlığı ve ASAL Dairesi de bu filmin çekiminde 
yardımcı olmuşlardır. 

Bizim elde ettiğimiz rakamlara göre, o günkü de
ğeriyle, TRT Yönetim Kurulunun vermiş olduğu bu 
karar çerçevesinde, 25 milyon lira harcanmıştır. Mi
mar Sinan Üniversitesinin televizyon bölümünde bu 
filmin, gerek renklendirilmesi, gerekse montaj çalış
maları yapılmış; bu çalışmalar bir hayli uzamıştır. 

Filmin başına asıl gelenler de burada gelmiştir. 
Bir ihbar mektubu alan Mimar Sinan Üniversitesin
deki televizyon ünitesi, durumu TRT'ye duyurmuş; 
TRT de, adamlı olarak filmi muhafaza altına almak 
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üzere hazırlık yapmış ve film TRT'de muhafaza al
tına alınmıştır. 

Daha sonra, devrin Başbakanı Sayın Bülend Ulu-
su'nun yazılı emriyle, ileride gösterilmesini önlemek 
amacıyla, bu filmin yakılması istenmiştir. Bu filmin 
kopyaları, biri dışında - ki, o zamanki TRT Genel 
Müdürünün gazetelerde yer alan ifadelerine daya
narak söylüyorum; biraz evvel Sayın Devlet Bakanı 
da ifade 'ettiler, «MİT Müsteşarlığına teslim edil
miş» deniyor - Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından 
oluşan bir heyet marifetiyle Ankara 21 inci Noteri 
huzurunda yakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, TRT Yönetim Kurulu, de
mokratik ölçütler içerisinde belli kuralları uygulaya
bilir; ama bir filmin yakılmasını, yok edilmesini an
lamak mümkün değildir; hele bunu bir başbakanın 
emriyle yapmak hiç mümkün değildir. Tarafsız bir 
kuruluşta film yakılması, mantıkla kabili telif değil
dir. Kaldı ki, romanı serbest olan, çekimine TRT Yö
netim Kurulunca karar verilen ve milyonlarca lira 
masraf edilen bir film, Genelkurmayca da mahzurlu 
olmadığı belirtilip, çekildikten sonra, nasıl yakılmış
tır, sorumlular hakkında ne işlem yapılmıştır? Sayın 
Yılmaz, «Bunu yapan TRT Yönetim Kuruludur» di
yor; doğru. 

Şimdi, suçlanan bölüme ve suçlamada yer alan 
hususlara dikkat ediniz: Anayasanın 27 nci maddesi
ne göre, basma ve yayma hürriyeti vardır; buna mu
kabil, Anayasanın, «Devletin şekli», «Cumhuriyetin 
nitelikleri», «Devletin bütünlüğü» başlıklı 1, 2 ve 3 
üncü maddelerinde getirilmiş bazı şartlarda mevcut
tur. 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Sayın Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erer?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Sayın Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi {6/621) 

BAŞKAN — 36 ncı sıradaki, Denizli Milletvekili 
Sayın İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu, 30 gün mehil verildiğinden erte
lenmiştir. 

37. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1981 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

'BAŞKAN — 37. nci sıradaki, Adana MilLletve-
kili Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

BAŞKAN — 38 ve 39 uncu sıralardaki, İstanbul 
Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in soruları, Sayın Reşit 
Ülker'in izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

40. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Sabri Irmak'ın, Sayın Dışişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın milletvekilleri, eğer TRT Yönetim Kurulu 
bu suçu işlemişse, Anayasayı ihlal etmiştir, dolayı
sıyla Anayasa suçu işlemiştir; bu suçun işlemesin
den dolayı adam asıyorlar. Bunlar hakkında ne iş
lem yapılmıştır? 

Sorularıma, bu boyutlarda cevap almış durumda 
değilim. Bunu, demokrasi adına bir utanç vesilesi 
olarak kabul ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
34. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dil 
sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/619) 
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Sayın Sa'bri Irmak?.. Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakanı veya yerine cevap verecek 

sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraa
tın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 

nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

BAŞKAN — 42 nci sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Şeyhmus Bahçeci'nin sorusu, Sayın Şeyh
mus Bahçeci'nin izinli olması sebebiyle ertelenmiş
tir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/222) (S. Sayısı : 411) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemin, 
«Karnın Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer işler» kısmına geçiyoruz. 
1 inci sırada yer alan, Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporunun görüşülmesine başlı
yoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz isteyenler?.. 
Söz isteyen yok. 

Sayın milletvekilleri komisyonun, teklifin reddine 
dair raporunu oylarınıza sunacağım. Komisyon rapo
ru kabul edildiği takdirde, teklif reddedilmiş ola
caktır; komisyon raporu reddedildiği takdirde, teklif, 
İçtüzüğün 81 inci maddesine göre, Komisyona geri 
verilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu ka
bul edenler... Kahul etmeyenler... Komisyonun, tekli
fin reddine dair raporu kabul edilmiştir; böylece tek
lif reddedilmiştir. 

(1) 411 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

2. — Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11732) (S. Sayısı: 414) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdi ikinci 
sıradaki, 414 sıra sayılı Uzman Erbaş Kanunu Ta
sarısının görüşmelerine geçeceğiz. 

Komisyon ve hükümet yerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen arkadaşları
mızın isimlerini okuyacağım: Milliyetçi Demokrasi 
Partisi adına Sayın İsmet Tavgaç, Anavatan Partisi 
adına Sayın İbrahim Fevzi Yaman: 

Şahısları adına söz isteyen olmamıştır. 
Şimdi sırayla söz veriyorum. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa

yın İsmet Tavgaç, buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA İSMET TAVGAÇ 

(Bursa) — Sayın Başkanım, Meclisimizin değerli 
üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri için elzem olan 
Uzman Eribaş Kanun Tasarısının hazırlanmasında üç 
husus etken olmuştur. 

Günümüzün süratle gelişen ve değişen teknolojisi 
karşısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyo
nunun da kaçınılmaz olması; çok pahalı olan mo
dern araç ve gereçlerin kullanımı ve bakımının tek
nik beceri istemesi; Silahlı Kuvvetlerce yetiştirilen 
tank şoförü, telsiz operatörü, radar operatörü, iş ma
kineleri operatörü gibi teknik personelin, özel sanayi 

(1) 414 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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sektöründen gelen cazip teklifler karşısında ordudan 
ayrılmak mecburiyetinde kalmaları yüzünden bu per
sonele duyulan ihtiyacın günden güne artmakta ol
ması, tasarının hazırlanmasının baş nedeni olmuştur. 

Fiilî askerlik görevlerini onbaşı ve çavuş olarak 
tamamlayan en az ortaokul ve dengi okul mezunu 
istekli yükümlülerden uygun görülenlerin uzman on
başı ve uzman çavuş kadrolarında, çıkarılacak yönet
melik esaslarına göre sözleşmeli olarak çalıştırılma
ları uygun bulunmaktadır. Bunu da Milliyetçi De
mokrasi Partisi uygun kabul etmektedir. 

En az bir yıllık hizmetten sonra, başarılı ve istek
li uzman erbaşların, astsubay sınıf okullarında gös
terilecek eğitim ve öğretimi müteakip astsubay olabil
melerini ve böylece bu personelin Türk Silahlı Kuv
vetlerine ikinci bir astsubay kaynağını oluşturmaları
nı memnuniyetle kabul etmekteyiz. 

Uzman erbaşların 11 inci derecenin 1 inci kade
mesinden, uzman çavuşların 10 uncu derecenin 1 inci 
kademesinden giriş yapmaları; ayrılanlara, çalıştığı 
her yıl için üç maaş tutarında ikramiye verilmesi, ke
za uzman çavuşların yan ödemeleri (Silahlı Kuvvet
ler tazminatı), doğum, ölüm, yakacak yardımı, tayın 
bedeli ve hizmet tazminatları ödeneceğinin de hükme 
bağlanması ve böylece uzman çavuşların ellerine 
73 676; uzman onbaşıların ise ellerine 72 831 lira 
geçmesi, uzman erbaş olacaklar için bir cazibe unsuru 
olacaktır. 

Kanaatimizce, emsali çalışanlara ödenenin çok üze
rinde olan bu para, Genelkurmay Başkanlığının 1986 
senesinde ihtiyacı olan 4 725 uzman erbaş temininde 
kolaylık yaratacaktır. Keza, birçok işsiz gencimize iş 
bulunacağı hususu grubumuzca memnuniyetle karşı
lanmaktadır. 

Kanun tasarısının tümüne Milliyetçi Demokrasi 
Partisi grubumuzun müspet oy vereceğini arz eder, 
bu tasarının hazırlanmasında emeği geçenlere te
şekkür eder, tasarının milletimize ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Milli
yetçi Demokrasi Partisi namına hepinize saygılar su
narım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tavgaç. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İbrahim Fev

zi Yaman; buyurun efendim. 
Sayın Yaman, süreniz 20 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM FEVZİ 

YAMAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, görüşmekte olduğumuz Uzman Erbaş Ka
nunu Tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubunun 

görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
büyük bir ihtiyacını giderecek olan Uzman Erbaş 
Kanun Tasarısına neden ihtiyaç hâsıl olmuştur konu
sunu değerlendirdikten sonra, bu tasarı neler getiri
yor, onu izaha çalışacağım. 

Günümüzde teknolojinin çok süratle gelişmesi, Si
lahlı Kuvvetlerimizin çok pahalı araç - gereç ve silah 
kullanmasına sebep olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Si
lahlı Kuvvetlerimiz daha fazla teknoloji alma ve 
kullanma durumuyla karşı karşıya gelmektedir. 

Günümüz teknolojisine ait araç - gereç ve si
lahların kullanımı ve bakımı, bugüne kadarki uygu
lamada subay ve astsubay kadrolarından istifade 
edilmek suretiyle yürütülmüştür. Ancak, subay ve ast
subay kadrolarındaki münhaller sebebiyle bu ihtiyaç, 
geçici erbaş rütbesindeki personelle giderilmiş ise de, 
gerekli bilgi ve beceriye sahip olmayan bu personelin 
yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu kadar pahalı ve tek
nik özellikleri haiz olan araç - gereç ve silahların, kısa 
bir süre eğitilen personelle kullanılmasının sakınca
ları meydana çıkmış, ayrıca yeterli olmayan perso
nelin meydana getirdiği zararlar da büyük boyutlara 
ulaşmıştır. 

Bu mahzurların dışında, Türk sanayi kesiminin 
de teknik personele duyduğu ihtiyaç gün geçtikçe 
arttığından, bu sektör, ihtiyaçlarını, Silahlı Kuvvet
lerimizin yetiştirdiği elemanlara çok cazip tekliflerde 
bulunmak suretiyle karşılamaktadır. İşte bu perso
nelden boşalan kadroların ehil kişilerle doldurulması 
ve ihtiyacın bu şekilde giderilmesi düşünülmüş ve 
bu tasan böylece huzurlarınıza getirilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu tasarının Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde meydana getireceği yenilikleri, 
faydaları şöylece özetleyebiliriz : 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık isteyen tek
nik ve kritik görev yerlerinde tank şoförü, telsiz 
operatörü, radar operatörü; eğitim merkezlerinde öğ
retmen yardımcısı, top komutanı, nişancı, iş makine
leri operatörü gibi eleman ihtiyacı, uzman erbaşlarla 
karşılanacaktır. 

Ehil personel tarafından kullanılan araç - gereç ve 
silahlardaki arıza oranı azalacak, kullanma oranı ar
tacaktır. 

Ehil personel tarafından kullanılan malzemeye ait 
bakım, onarım ve kullanım masrafları azalacaktır. 

Ayrıca, silah ve teçhizatın her an harbe hazır 
olmasından ve personelin eğitiminde süreklilik kazan-
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dırılmış olmasından dolayı ihtiyar edilecek masra
fın yanında, temin edeceği fayda daha büyük ola
caktır. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı ile Silahlı Kuvvet
ler kadrolarında, yetişmiş, güvenli ve tecrübeli ele
man çalıştırmak için sözleşmeli uzman erbaşların te
mini öngörülmektedir. 

Uzman erbaşlara olan ihtiyaç Genelkurmay Baş
kanlığınca tespit olunacak ve istekli olanlar kadroya 
alınarak çalışmaları temin edilecektir. 

Kadroya alınan uzman erbaşlar için iki yıllık 
sözleşme yapılacak ve hizmetinden istifade edilen
ler 30 yaşına kadar çalıştırılacak ve çalıştıkları süre
leri, Emekli Sandığı ile ilgilendirilecektir. 

Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları 
er ve erbaşlar gibi devlet tarafından sağlanacaktır. 

Uzman erbaşlar, onbaşı ve çavuş rütbesi taşıyan 
asker kişi sayılacaktır. 

Kadrolara alınacak uzman onbaşı 11 inci dere
cenin 1 inci kademesinden, uzman çavuş 10 uncu 
derecenin 1 inci kademesinden göreve başlayacaktır. 
Uzman çavuşun eline ayda 73 687 lira, uzman onba
şının eline ayda 72 831 lira ücret geçecektir. Bu ücret, 
emsali çalışanlara ödenenden çok daha yüksektir. 

Uzman erbaşlara, kendi kusurları olmaksızın hiz
met uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini 
bitirip ayrılmaları halinde, her hizmet yılı için brüt 
aylığının üç katı tutarında ikramiye verilecektir. 

Uzman- erbaşların bakmakla yükümlü olduğu eş, 
çocuk, anne ve ba'baları, sağlık hizmetlerinden ya
rarlanacaktır. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde, uzman erbaş
lar, en az bir yıllık hizmetten sonra, başarılı ve istekli 
olmaları halinde astsubay okullarında gösterilecek 
eğitim ve öğrenimi müteakip astsubay olabilecek
lerdir. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan 
bu tasarıyı, yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden 
dolayı, Anavatan Partisi Grubu olarak desteklediği
mizi ve müsbet oy kullanacağımızı arz eder, hepi
nize grubum adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaman. 
Şahısları adına söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler böylece 

tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

Uzman Erbaş Kanunu Tasana 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamülık arz eden 
teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiya
cını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman 
onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları, 
görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına ge
çirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Cahit Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; önümüzdeki tasarı, belli ki, ihti
yaç duyulan bir alanda, özellikle teknik ve meslekî 
nitelikte personel ihtiyacını karşılamaya yönelik bir 
tasarı. 

Tabiî, herhangi bir kurumun, hissettiği bir ihtiyacı 
karşılamak için birtakım tertipler, birtakım düzenle
meler istemesi ve onu bünyesine uygun bir sistemle 
teçhiz etmesi doğaldır. Ancak, getirilen sistemin Si
lahlı Kuvvetler kariyer sistemine ne ölçüde uyum 
sağlayabileceğinin, tartışılmaya değer ve en fazla te
reddüt duyduğum konulardan biri olduğunu da be
lirtmek isterim. 

Çok değil, bundan üç yıl kadar evvel, bu Mecli
sin açılmasından önce mevcut olan Danışma Meclisi 
zamanında, bir başka tasarı üzerinde de tartışma açıl
mıştı : Bu da, hatırladığım kadarıyla, 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve ihtiyat Askerî Memurları Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tasarı 
idi ve gerekçesinde - ilginçtir - benzer düşünceler, ben
zer fikirler ileri sürülüyordu. 

Belli ki, bir sıkıntı var ve bu planlanamıyor. Be
nim esas eleştirmek istediğim nokta bu. 13 Ağustos 
1982 tarihli Danışma Meclisi zabıtlarını karıştırdığım
da rastladım; orada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihti
sas isteyen bazı görevlerde çalışan ihtisas sahibi su
bay ve astsubayların, gerek kendi istekleri, gerek kad
rosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmaları halinde, bu 
kişilerin, aynı görevlerde, aynı rütbeyle, rütbelerinin 
yaş haddine kadar çalıştırılmalarına imkân sağlan
ması isteniyordu; buna gerekçe olarak da şu söyle
niyordu : «özellikle astsubay kadrolarında, teknik ve 
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meslekî kadrolarda yetişmiş olan astsubaylar ya yaş 
nedeniyle veya kendi istekleriyle, özellikle dışarıda 
kendilerine talebin fazla olması nedeniyle, bir süre 
sonra Silahlı Kuvvetlerden kolaylıkla ayrılabiliyorlar. 
işte, bunları bünyede tutabilmek için bir yol öneri
yoruz. Bu yol, bu kimseleri, emekliye ayrılmalarından 
sonra da muvazzaflık hizmetlerine tekrar almak; ama 
bunlara aynı rütbeyle elbise giydirmek suretiyle o gö
revleri sürdürmelerini sağlamak, fakat herhangi bir 
rütbe terfiini öngörmemektir.» 

• Şimdi, hükümetten sormak istiyorum : Burada ge
nel gerekçede bahsi geçen, yani, «Bugüne kadarki 
uygulama içerisinde subay ve astsubay kadroların-
daki eksiklikler nedeniyle, özellikle teknik görev yer
lerinin önemli bir bölümünde karşılaşılan güçlükler» 
diye başlayan ve devam eden eksiklikler giderilebil
miş midir? Astsubay kadrolarında, 1982'de işaret edi
len eksiklikler, getirilen bu kanunla (sözünü ettiğim 
1982'de çıkarılan kanunla) giderilebilmiş midir? Bu 
konuda yüce Meclise izahat vermelerini diliyorum. 
Yani, o tarihte böyle bir sistem öngörülmüş, şimdi 
değişik bir sisteme geçiliyor; ama bu defa eşelonun 
(Eshelon) en tabanında değişik bir sistem öngörülü
yor. 

Bir taraftan subay sınıfı olacak, ikinci olarak, ast
subaylar olacak, bir de biz, şimdi üçüncü bir sınıf 
mı ihdas ediyoruz? Bu önemlidir. Bunu sisteme entegre 
edebilecek misiniz? Buna, sistemin ne içinde, ne de 
dışında tutarım gibi bir zihniyetle yaklaşılmış. Deni
yor ki, bunlar sistemin içinde; ama öylesine bir sis
temin içinde ki; subay ve astsubay sınıfına tanınan 
kariyer güvencesi verilmesin. Ya ne yapılsın? Bunlar, 
bir hizmet sözleşmesi ile bünyede tutulsun, iki yılda 
bir sözleşmeler yenilenecek ve benim hesaplarıma gö
re - belki.yanılıyorum - eğer bu kişiler 22 yaşında hiz
mete alınırsa, 30 yaşına kadar sözleşmeleri uzatılabile
ceğine göre, sekiz yıl faal olarak Silahlı Kuvvetlerde 
çalışacaklar. Daha önce çıikarılmış 6320 sayılı Çavuş 
ve Uzman Çavuş Kanunu var; bu kanun oldukça es
ki. Genel gerekçede, «6320 sayılı Kanunu işleteme
dik» deniyor. 6320 sayılı Kanun, çavuş ve uzman ça
vuşlarla ilgili ve onların seçilme ve yetiştirilmeleri, ça
vuş olma koşulları ve özlük hakları, ücretleri bu ka
nunla ayrı ayrı düzenlenmiş. «Bu işlemedi» deniyor. 
işlemeyen sisteme benzeyen yeni tasarının tek farkı, 
özellikle «sözleşme» dediğimiz bir sistemin getiril
mesi mi acaba? 

Değerli arkadaşlar, kariyer içerisinde sözleşmeyi, 
büyük bir ihtimalle kadro karşılığı yapacak. Tasarı-
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da bunu söylemiyor; ama öyle anlaşılıyor. Onbaşı 
kadroları alınacak, büyük bir ihtimalle yine çavuş 
kadroları alınacak. Bir de «Hizmet yeri» diyor. Bu 
ifade ile onu, her hizmet yeri ile ilişkilendirerek kadro 
alacağını varsayıyorum. Kadrolar karşılık gösterile
cek veya doğrudan doğruya o kadrolara atanacak. 
Neyle? Sözleşme ile. Sözleşme esasını kariyer siste
mine ithal ettiğiniz anda, ikilem dediğimiz bir olay
la karşılaşacaksınız. İşte burada, bu konu karşımıza 
çıkmaktadır değerli milletvekilleri. Neden? Siz, söz
leşmeli olarak aldığınız kişilerin, örneğin; «11 inci 
derecenin 1 inci kademesinden alırım» dediğiniz on
başıların, «10 uncu dereceden alırım» dediğiniz uz
man çavuşların, bugünkü normal sivil devlet me
murluğu sisteminde neyin karşılığı olduğunu biliyor 
musunuz? Bunlar, tahsil dereceleri çok farklı olan ki
şilerin ilk defa memuriyete girişlerinde öngörülen de
recelerdir. Siz o derecelere atıfta bulunduğunuz andan 
itibaren, sivil kariyer sistemiyle, gereksiz yere muka
yeseler yaptırırsınız. Mademki sözleşme rejimini uy
guluyorsunuz, o halde sahiden sözleşme rejimini uy
gulayınız. 

Sözleşmenin, idareye tanıdığı bir takdir hakkı var
dır; taban ve tavan ücretlerinin tespitine dair özellik
ler vardır. Siz onları bir tarafa bırakarak, zorlama 
yolla, kariyer sistemindeki olanaklardan bir kısmını, 
mukayese yaptırtacak bir biçimde sisteme ithal et
meye kalkıyorsunuz : Maaş ödeyeceksiniz, Silahlı Kuv
vetler tazminatını ödeyeceksiniz (yanödeme), tayın be
deli ödeyeceksiniz, yakacak zammı ödeyeceksiniz, aile 
yardımı ödeneği ödeyeceksiniz, diğerlerini ödeyecek
siniz... Bunların hepsi kariyer sistemi içindekilere ta
nınmıştır. Dolayısıyla, bir taraftan sözleşme sistemini 
getirirken, bir taraftan kariyerin içerisinde bunları 
sisteme entegre etmeye kalkmak kolay kolay yürütü-
lemeyecek bir şeydir. Umarım büyük bir beceriklilik 
gösterilsin ve bu sistem işlesin; ama çok kısa zaman
da bu kanunun tadili için gelinmesin. 

Değerli üyeler, bir de, 6320 sayılı Kanunun uz
man çavuşlarla ilgili hükümleri kaldırılıyor. Getirilen 
bu tasarının, eski kanunda, uzman çavuşlukla ilgili 
olan hükümlerin büyük bir kısmını kapsadığı var
sayılıyor herhalde? 

Ben, buradan bazı tereddütlerin doğabileceğini 
zannediyorum, özellikle, astsubay sınıfına geçirilme 
halinde, kanunda ayrıntılı düzenlemelere ihtiyaç var
dır. Tasarıda, görebildiğim kadarıyla, böyle bir dü
zenleme yoktur. Uzman çavuşluk koşullarının ayrın
tılarıyla düzenlenmesi lazımdır; bu da tasarıda yok-
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tur. Örneğin bunlardan, eski kanunda mevcut olan 
hizmet taahhütleri alınacak mıdır? Bu hususları yö
netmeliğe bırakamazsınız. 

Çavuş yetiştirilmek üzere seçilme esasları ve se
çilme kıstasları eski kanunda yer almıştır. Acaba, bun
ların da yönetmelikle mi tespiti öngörülmektedir? 

Bence, bu tasarıyla eski kanun hükümleri kaldırı
lırken, önemli bazı atlamalar, boşluklar doğabilir, ör
neğin, astsubay olarak yetiştirilmeleri öngörülen bu 
uzman çavuşlara, özellikle astsubay okullarında veya 
açılacak özel kurslarda veya okullarda verilecek öğ
retimin, eğitimin süresini de yönetmeliğe bırakıyor ki, 
bu mümkün değildir. 

Anayasa Mahkemesi, yüksek kademe yöneticile
rinin yetiştirilmesiyle ilgili olarak almış olduğu iptal 
kararında, «Eğitim süresi aslî unsurlardan biridir. Onu, 
yönetmeliğe - idarenin takdirine - bırakamazsınız. Eği
tim yöntemi, usulleri olabilir, aranacak diğer şartlar 
olabilir; ama eğitim süresi aslî bir unsurdur» demek
tedir. Velhâsıl, sanıyorum iki, biraz aceleye getirilmiş, 
yeteri kadar irdelenmeden, bir ihtiyaca; ama şiddet
le duyulan bir ihtiyaca cevap aramak üzere gelişti
rilmiş bir modelle karşı karşıyayız. 

Amaç maddesinde söyleyeceklerim bunlardır. 
Diğer maddelerde, hangi noktalarda bu sistemin 

güçlükle karşılaşacağını sırası geldikçe arz etmek üze
re söz alacağımı saygıyla arz ederim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun Türk Silahlı Kuvvetleri 

erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlar
la, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile 
ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsar. 

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

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

bu kapsam maddesinin ikinci satırında «...bunların 
istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kap
sar» deniliyor. Birinci satır, istihdam edilecek uzman 
erbaşları kapsıyor. Bunları istihdam edecek kurum
ları nasıl kapsayacak? Yani, ıbu kurumlarla ilgili özel 
hüküm mü düzenlemektedir ki, kapsamın içinde gözü-
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onbaşılar kısmında ise, aynı sıra içerisinde, «Türk Si-
küyor? Silahlı Kuvvetlerin bünyesi içinde birlik, ku
rum ve kuruluşlar vardır; bu kuruluşlarla ilgili spe
sifik olarak bazı göndermeler var ise, ancak kapsa
mın içerisine alınabilir. Aksi halde, bunların istih
damıyla ilgili, birlik, kurum ve kuruluşları kapsaması 
mümkün değildir. Çünkü onlar, 926 sayılı Silahlı Kuv
vetler Personel Kanunundan tutunuz, diğer aslî ka
nunları, mesela iç Hizmet Kanunu gibi önemli kanun
ları ifade eder. Dolayısıyla, acaba onlarda bir deği
şiklik mi öngörülmektedir ki, kapsama bu kurum ve 
kuruluşlar da alınmaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Cevap : Bütün kurum 
ve kuruluşlarda, bu kanun kapsamında personelin is
tihdamı dikkate alındığı için, buraya bu konmuştur. 
Yoksa, yeni bir kanun çıkarmayı gerektirecek bir 
husus bahis mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan deyimler

den; 
1. Uzman Çavuş: En az orta veya dengi okul 

mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile 
tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden tek
nik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde veya astsubay 
ve çavuş kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına 
göre istihdam edilenlerle, yönetmelikte belirtilen esas
lara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçi
rilenleri, 

2. Uzman Onbaşı: En az ortaokul veya dengi 
okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini onbaşı rüt
besi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini mü
teakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden 
teknik, kritik ve uzmanlık görev yerlerinde veya on
başı kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına gö
re istihdam edilenleri, 

3. Uzman Erbaş: Bu Kanun hükümlerine göre 
istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları, 

ifade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Efendim. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; bu madde, uzman çavuşluk ve uzman 
onbaşılık müessesesini yeniden düzenlemektedir. Be
nim burada açıklığa kavuşturulmasını istediğim ko
nu; tabiî, kürsüden yapılan konuşmalardan sonra sa
yın hükümet kendisini cevap vermeye mecbur addet
mediği için, bu yolu doğrusu fazla denemekte de te
reddüt ediyorum ve soru yolunu tercih etmek istiyo
rum. Ancak soruların çok uzun sorulması usulden 
olmadığı için, ister istemez tavzihini istediğim bazı 
konuları, kürsüden dile getirmek zorundayım. 

Birinci nokta: Eski kanunda bir tanım getirilmiş. 
Acaba, şimdi bu tanımdan vazgeçiliyor mu? Ki, mad
denin yazılış tarzı itibarıyla vazgeçildiği izlenimi var. 
Eski kanun, uzman çavuşu tanımladıktan sonra, «Bun
lardan, birlik ve kurumların astsubay kadrolarında 
görevlendirilenler (kıta uzman çavuşu) teknik hizmet
lerde görevlendirilenler de (teknik uzman çavuşu) olur
lar» diyor. Böyle bir ayırım terk ediliyor mu? Birinci 
nokta bu. 

İkinci nokta: Burada, en az ortaokul veya dengi 
okul mezunlarının girebileceği söyleniyor ve başka 
bir maddede de, uzman onbaşılar için girişin 11 inci 
derecenin 1 inci kademesinden olacağı; uzman çavuş
ların da, 10 uncu derecenin 1 inci kademesinden gire
bileceği belirtiliyor. Peki, lise mezunu ile karşılaşır
sanız veyahut ortaokul üstü bir yıl teknik veya mes
lekî eğitim görenler; lise veya lise üzeri bir yıl, iki 
yıl, üç yıl teknik ve meslekî eğitim yapmış bir kim
se ile karşılaşırsanız, yine bunları 10 uncu derecenin 
1 inci kademesinden mi hizmete alacaksınız? Bu so
runu nasıl çözüyorsunuz? Farklı tahsil ve eğitim sü
resinde olan kişiler, bu mesleğe intisap etmek iste
diklerinde onlara, farklı bir rejim mi, yoksa aynı re
jimi mi uygulayacaksınız? 

Sayın üyeler, üçüncü nokta; 3 üncü maddenin «1» 
numaralı bendinde, «kritik uzmanlık görev yerlerin
de» diye yazılmış bir pasaj var. Bunlar, tabiî bizim 
hukuk literatürümüzde rastlanmayan ibarelerdir. «Tek
nik, meslekî» deyimlerinden anlarım; ama «kritik» di
ye bir ibare geçmez. Bu «kritik» ibaresi, herhalde ya
bancı dilden esinlenerek yazılan bir şeydir. Bundan 
da, herhalde, çok duyarlı, çok hassas, çok fazla be
ceri - isteyen bir şey kastediliyor. Neden «kritik» söz
cüğü kullanılıyor; «Kritik uzmanlık görev yeri» ne de
mektir? 
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Bu noktaya ilişkin önemli bir husus da, yine bi
rinci bentte şöyle denilmektedir: «Türk Silahlı Kuv
vetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik uz
manlık görev yerlerinde veya astsubay ve çavuş kad
ro görev yerlerinde...» Bir defa, «kadro görev yeri» 
zaten kadro görev yeridir; kadro ayrı, görev yeri ayrı 
diye bir şey olmaz. Neden «Kadro görev yeri» denili
yor onu bilemiyorum; ama şunu soracağım: «De
vamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev 
yerlerinde veya astsubay ve çavuş kadro görev yer
lerinde...» istihdam edileceklermiş. Yani benim anla
mak istediğim, bunlar iki türlü mü istihdam edilecek
ler? Astsubay kadroları karşılık gösterilerek mi istih
dam edilecekler? Yani münhal, eksik, doldurulmamış 
astsubay kadrolarını bu yoldan mı doldurmak istiyor
sunuz? Kadroları karşılık gösterirseniz, o zaman galiba 
şundan vazgeçiyorsunuz : Astsubay kadrolarına da ih
tiyaç yok veya onu bulamıyorsunuz; ama nominal 
kadro olarak muhafaza ediyorsunuz. Meclisten onun 
ödeneğini alıyorsunuz, mahfuz tutuyorsunuz; o kadro
ları dolduramadığınız, astsubay bulamadığınız için, o 
münhal kadroları uzman çavuşla kapatacaksınız; ya
ni o kadroları da karşılık göstererek, uzman çavuş 
istihdam edeceksiniz... Acaba öyle midir? Çünkü «ve
ya» diyor; ya o, ya o... Yani, «kritik ve teknik uz

manlık görev yerlerb diye bir yerler belirieyecekse-
niz, o yerleri de bir kadroya bağlamanız lazımdır. 
O kadrolara ne diyeceğinizi bilemiyorum; ama her
halde «kritik ve teknik kadrolar onbaşı veya çavuş 
kadroları» diyeceksiniz, doğrudan doğruya oraya ata
ma yapacaksınız. «Veya» diyor, - öyle anlıyorum, her
halde bu çok önemli - «Astsubay ve çavuş kadro gö
rev yerlerinde» de istihdam edilecektir. Yani, ben bu 
tanımlamayı anlayabilmiş değilim, iki türlü istihdam 
mı öngörülmektedir? Lütfen bunun açıklaması yapıl
sın. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ben 

de soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı? 

Yok. • 
Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 
maddenin yazılışında küçük bir yazım hatası olduğu 
kanaatindeyim. 

Uzman çavuşlar hakkındaki terim içerisinde, «Türk 
Silahü Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve 
kritik uzmanlık...» deniyor. İkinci fıkradaki uzman 
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lahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik, kri
tik ve uzmanlık görev yerlerinde» deniyor. Her ikisi 
de aynıdır. Acaba burada uzman çavuşlarla, uzman 
onbaşılar için, kritik ve uzmanlıklar ayrı durumlar, 
ayrı gruplar anlamı mı taşımaktadır? Bunun izahını 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Doğrudur efendim; bu
radaki «ve» kelimesinin «kritik»in önüne gelmesi 
icap eder. 

Ayrıca, bir redaksiyon daha rica ediyoruz : Birinci 
«uzman çavuş»tan sonra «en az orta veya dengi okul 
mezunu» teriminin, «en az ortaokul veya dengi okul» 
olması lâzımdır. Çünkü aşağıda «en az ortaokul veya 
dengi okul»dur. Yukarıda; yani 3 üncü maddenin bi
rinci fıkrasındaki «en az orta veya dengi okul» şeklin
deki ifadenin, «en az ortaokul veya dengi okul» şeklin
de değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu, komisyon rapo
runda, da mevcuttur. 

İkinci paragraftaki, «...arz eden teknik, kritik ve 
uzmanlık...» cümlesinin, «...arz eden teknik ve kritik 
uzmanlık...» olarak değiştirilmesini, biz de talep edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, 3 üncü maddenin birinci 

bendinin, ilk satırındaki, «en az orta veya dengi okul» 
ifadesini, «en az ortaokul veya dengi okul» şeklinde 
düzeltiyoruz. Çünkü, ikinci bentte, «ortaokul veya 
dengi okul» şeklinde aynı ifade kullanılmış; bu deği
şikliği istiyorlar. 

Bir de, ikinci fıkranın beşinci satırındaki, «kritik 
ve uzmanlık» kelimelerinin, «ve kritik uzmanlık» şek
linde değiştirilmesini teklif ediyorlar. 

Bu değişiklik şeklini komisyon ve hükümet kabul 
ediyor. 

Bu değişik şekliyle 3 üncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Alınma, Hizmet Süresi, Hizmet Şartları ve Görev 
Göreve alınma 
MADDE 4. — Kuvvet Komutanlıkları, Jandar

ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan
lığınca hazırlanarak, Genelkurmay Başkanlığınca onay
lanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman 
çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman er

başlarla ilgili kadro görev yerleri, mezkûr komutan-
lıklarca yayınlanarak duyurulur. İstekli olan ve yö
netmelikte belirtilen niteliklere sahip onbaşı ve çavuş
lar istenilen belgelerle müracaat ederler. Bunlardan 
uygun görülenler, yönetmelikte belirtilen esaslara gö
re çalıştırılırlar. 

4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. BAŞKAN 
Yok. 

Soru sormak isteyenler: Sayın Ferit Melen, Sa
yın Cahit Tutum, Sayın Nuri Üzel. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 

Değerli arkadaşlarım, soru soracakları tespit işle
mi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Melen. 

FERİT MELEN (Van) — Efendim, silahlı kuv
vetlerin subay, astsubay ve er kadroları, her yıl Plan 
ve Bütçe Komisyonunca kabul edilir, oraya arz edi
lir ve bu komisyonun kararı ile bir nevi yasalaşır. 
Acaba bunlar da Plan ve Bütçe Komisyonuna gele
cek mi, yoksa sadece Genelkurmay Başkanının kara
rıyla mı yasalaşacak? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Antalya) — Plan ve Bütçe' Komis
yonuna gelecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Nuri Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

kabul edilen 3 üncü maddede, «teknik» ve özellikle 
«kritik» kelimesinin getirdiği bir hususiyet dolayısıy
la, şimdi görüşülmekte olan 4 üncü maddede, kadro
ların alınmasında, ilgili kadro görev yerlerinin de be
lirtileceği anlaşılıyor; «Genelkurmay Başkanlığınca 
onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uz
man çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman 
erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri» deniyor. Acaba bu 
kadro görev yerlerinin, teknik ve kritik görevlerin de 
geçirileceği yerleri belirtmesi bakımından, açığa vu
rulması uygun olur mu, olmaz mı? Ben bunu sormak 
istiyordum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Antalya) — Efendim, isminden de 
anlaşılacağı üzere, bunlar teknik kadrolardır; yani 
bir aleti kullanacak kişinin yerinin belli olmasının 
bir sakıncası olmayacağı kanaatindeyiz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 

maddede, önemli gördüğüm 3 sorum var: 
1. Bu kadro görev yerleri coğrafî anlamda mı 

kullanılmış? 
Kadro görev yerleri iki anlamda kullanılabilir: 

Biri, doğrudan doğruya herhangi bir kurumda hiz
met niteliğine ilişkin olarak kadro görev yeridir; di
ğeri de, coğrafî anlamdadır. Her ikisini de kapsa
yacak bir anlam taşıdığını tahmin ediyorum; ama 
maddenin tavzihi bakımından bunu soruyorum. 

2. 4 üncü maddenin birinci satırında, «Kuvvet 
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sa
hil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanarak, Genelkur
may Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan...» 
denilmektedir. 

Onaylanan ne, uygun bulunan ne? Bunlar ne za
man onaylanmış, ne zaman uygun bulunmuş sayılır? 
Bu ibare kullanıldığına göre, hukuk bakımından fark
lı anlam taşıması gerekir. 

3. Yine bu maddenin dördüncü satırında, «İstek
li olan ve yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip...» 
denilmektedir. 

Nitelikleri yönetmelikte belirteceksiniz; fakat, an
ladığım kadarıyla, bu yasada sadece tahsil seviyesi 
dışında aslî herhangi bir nitelik belirtilmemiş. Yani 
bunlar kamu görevlisidir ve bu kamu görevlilerinin 
niteliklerinin de (aslî unsurlarının) yasada tespit edil
mesi gerekir. Teknik ayrıntıya taallûk eden hususlar
da yönetmelikte bazı ilave şeyler getirebilirsiniz; ama 
yasada, tahsil derecesi dışında aradığınız başka hiçbir 
şey olmayacak mı? Bunu yönetmelikle tespit ettiğiniz 
takdirde, sanıyorum iki, hukuk mevzuatına; yani bi
zim izlediğimiz yasama geleneğine ters düşen bir yet
ki devrini içermiş olursunuz. 

Bu üç soruma açıklama getirilmesini diliyorum. 
Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Antalya) — Görev yeri itibarıyla, 
coğrafî yöntem değil, hizmet niteliğine uygun olması 
dikkate alınacaktır. 

Tasarının bu maddesi aynı zamanda Jandarma Ge
nel Komutanlığını da kapsadığından, Genelkurmay 
Başkanı, jandarma ile ilgili hususu uygun bulduğunu 
ifade edecek ve İçişleri Bakanlığı da onaylayacaktır; o 
maksatla konulmuştur. 

Üçüncü soruya da, yazılı olarak cevabımızı arz 
edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4 üncü madde üzerindeki görüşmeler ve sorular 

bitmiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Hizmet süresi 
MADDE 5. — Uzman erbaşlar iki yıl süre ile 

sözleşme yaparak göreve başlar ve T.C. Emekli San
dığı ile ilgilendirilirler. Bunların sözleşme süreleri en 
çok 30 yaşına girdiği yıla kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci madde üzerinde soru sormak isteyen?.. 
Sayın Cahit Tutum, Sayın Kuşhan, Sayın Nuri 

Üzel soru soracaklardır. 
Sayın Cahit Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
burada, «Uzman erbaşlar iki yıl süre ile sözleşme 
yaparak göreve başlar...» deniliyor. 

Şimdi, buradaki sözleşme, bilebildiğim kadarıyla 
bizim hukukumuzda mevcut olan sözleşmelerin hiçbi
risine uymuyor. Çünkü, sözleşme, aslında, işgören ile 
işveren arasında hizmet şartlarını ve özlük haklarını 
da büyük ölçüde içeren bir akittir. Bu sözleşmenin 
unsurları ne olacaktır? Sadece, «sizi iki yıl için gö
revde tutmak üzere hizmete aldım» deyip, karşılıklı 
imzalar mı atılacak? Yani, hizmet sözleşmesinin un
surları ne olacak? 

Çalışma koşulları, fesih hükümleri, tasarıya gelişi
güzel serpiştirilmiş; iddiaya göre, sistematik olarak 
serpiştirilmiş. Ne konacak, nasıl bir sözleşme bu? 
Sadece sözü mü; yani güvence açısından? Senin gü
vencen yok... Niye iki yılda bir, niye her yıl değil? 
Sözleşme deyince, aklımıza, kamu kesiminde alışıl
mış hizmet sözleşmesi geliyor ve bunlar birer yıldır; 
neden burada iki yılda bir? Bu birinci sorum. 

ikinci sorum ise şu: Bu sözleşmenin unsurları ne 
olacak? Kamu hukukunda, hizmet sözleşmesinin un
surları bellidir. Buraya herhangi bir şey koyabilecek 
miyiz, koyamayacak mıyız? Taraflar karşılıklı olarak 
bir araya gelip imza ettikleri sözleşmenin içinde mi 
yer alacaklar? Bunların açıklanmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Bu kanunun 19 uncu 
maddesinde bu husus açık olarak yazılmıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kuşhan, buyurun, sorunuzu sorun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın bakandan şu hususları öğrenmek istiyorum: Tür
kiye'de merî emeklilik mevzuatı çerçevesinde, bir 
kimsenin emekli olabilmesi için 25 hizmet yılını dol
durması iktiza eder. Bu yasa ile erbaş olarak görev
lendireceğimiz ve orduda hizmetlerinden istifade ede
ceğimiz kimseler, askerlikten sonra, bir nevi, tezkere 
bırakmak suretiyle orduya intisap etmiş olacaklar ve 
dolayısıyla, askere alınış en erken 18 yaşında sözko-
nusu olacağına -ki, bunu ortalama 20 olarak kabul 
etmek iktiza eder; çünkü askerlik süresini bunun üze
rine ilave etmek gerekir- ve en fazla da 30 yaşına 
kadar çalıştırılabileceklerine göre, yaklaşık 10 veya 12 
sene 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasına tabi olarak 
çalışabilecekler ve 10-12 sene sosyal güvenlik hakları 
yürüyecek. Sözleşmeleri gereği, bundan sonra devam 
edemeyeceklerine ve bu süre uzatılmayacağına göre, 
bu kimselerin özlük hakları yönünden, yani emeklilik 
yönünden durumları ne olacaktır? Ondan sonraki hiz
metlerini nasıl ifa edecekler ki, sosyal güvenlik hak
kını alabilsinler? özellikle, sosyal güvenlik kavramı
nın böylesine yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönem
de, yasanın bu şekilde getirilmiş olması, sosyal gü
venlik hakkını bir noktada kısıtlayıcı bir hüküm de
ğil midir? 

Bunları öğrenmek istiyorum; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Efendim, çalıştığı müd
det içerisindeki emeklilik hakkı mahfuzdur. Bu yaş
tan sonra başka bir kuruma girdiği takdirde, bu da 
hizmet süresinden sayılacaktır. 

Ayrıca, bu hizmetlerinde başarılı olursa, kendisi ast
subaylığa da geçebilecektir. Yani, sosyal hakkın kısıt
lanması diye bir şey bahis mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nuri Üzel, buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 

maddeye ait gerekçede, çalıştırılacakları kadro görev 
yerlerinin özelliği nedeniyle enerjik ve genç perso
nele ihtiyaç duyulduğundan, 30 yaşına girenlerin, si
lahlı kuvvetlerle ilişkilerinin kesileceği ve 30 yaşma 

girdiği yıla kadar da sözleşmesinin uzatılabileceği 
hükme bağlanmış. Madde, gerekçesi itibariyle böyle. 

Ancak, teknik ve kritik uzmanlık yerlerinde is
tihdam edilmek üzere, 22 - 24 yaşlarında askerlikle
rini bitirdikten sonra, uzman çavuş, uzman onbaşı ve 
uzman erbaş olarak orduda kalacak bu kişilerin, ka
bul edilen 3 üncü maddeye göre, önlerinde sadece 
6 - 8 yıllık bir süreleri kalmış olacaktır. Bunların gö
revleri uzmanlıktır ve bu uzmanlardan istifade edile
cekse, 30 yaşından sonra da istifade edilebilir. Bun
lar 3 üncü maddede tarifi yapılan hizmetler açısın
dan, özellikle teknik uzmanlık yerlerinde, çok önemli 
işler göreceklerdir. Buna mukabil, 'bunlardan, 30 ya
şına kadar, ancak 6-8 yıl istifade edilebilecektir. Ya
ni, uzmanlık görevi verilen bu kişilerden tam mana
sıyla istifade edilebilecek bir zaman bırakılmamak-
tadır. 

Acaba, «35 yaşına kadar» denilerek, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine tanınan emeklilik haklarına para
lellik sağlayacak bir imkân getirilmek suretiyle, emek
lilik haklarını da, aynı zamanda daha fazla bir ga
rantiye bağlamak mümkün olmaz nu 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Efendim, 30 yaşma gel
miş bir kişinin başarılı olması halinde astsubay olaca
ğını biraz önce de ifade etmiştim. Eğer görevinde ba
şarılı i&e, astsubay olarak görevine devam edecektir 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hizmet şartları 
MADDE 6. — Uzman erbaşlar, onbaşı ve çavuş 

rütbesini taşıyan asker kişi sayılırlar. Astlık üstlük 
münasebetleri, disiplin ve cezaî müeyyideler ile yar
gılama usulü bakımından, er ve erbaşların tabi olduk
ları hükümlere tabi olurlar. Ancak bunlar hakkında 
yeni baştan askerlik ve rütbenin geri alınması fer'î 
cezaları uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 7. — Uzman erbaşlar istihdam edildik

leri kadro görevleri ile beraber Türk Silahlı Kuvvet
leri iç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen gö
revleri de yaparlar. 

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

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Haklar, Terfi ve Yükümlülükler, Başarı Göstereme
yenler Hakkında Yapılacak İşlem 

Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları 
MADDE 8. — Uzman erbaşların giyecek, bakım 

ve barınmaları er ve erbaşlar gibi Devlet tarafından 
sağlanır. Uzman erbaşların giyim, kuşam istihkakları 
ilgili bakanlıklarca düzenlenecek istihkak ve tahsis 
listelerinde gösterilir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kademe ilerlemesi ve terfi 
MADDE 9. — Bir ücret kademesinde fiilen bir 

yılını tamamlayan uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 207 nci mad
desi uyarınca kademe ilerlemesi yaparlar. En az bir 
yıl hizmet ettikten sonra görevde başarılı olan uz
man onbaşılar, çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre uzman çavuşluğa terfi ettirilirler. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen, Sayın Cahit 
Tutum. 

Başka soru sormak isteyen .. Yok. Soru sorma ka
yıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

aslında bunu, genel gerekçede tatmin edici bir şey 
bulamadığım için soruyorum. 

Mukavele ya da sözleşme ile uzman çavuş istih
damı yolu, astsubay kaynağındaki zafiyeti, yetişme
deki eksikliği giderecek, onu takviye edecek bir yol 
olarak mı düşünülüyor, yoksa bu, kenar bir amaç 

mıdır? Genel gerekçede gayet güzel açıklandığı gibi, 
asıl amaç, bu yetenekli gençleri, 8 veya 10 yıl, ya da 
30 yaşma kadar, görevlendirildikleri önemli görev 
yerlerinde tutmak mıdır? Kanunun esprisi bakımın
dan çok önemli bir soru bu. 

Birde, kademe ilerlemesi yapacak bunlar, derece 
ilerlemesi yapamayacak. Sadece 11 inci dereceden işe 
başlayan onbaşı, derece terfii yapabilecek; eğer bir 
yıl başarılı ise, bir yılın sonunda 440 göstergeden 470 
göstergeye çıkacak. 

Şimdi, uzman jandarma çavuşlar için öngörülen 
aylık göstergeyi bu uzman çavuşlar için uygulayaca
ğımıza göre, diyelim 10 uncu derecede mevcut 9 ka
demeden başka bir kademe bulunmadığına göre, onun 
meslekî yaşamı bu kademede geçecek sadece, derece 
yok. Burada yanılıyor muyum? Bu iki noktada tavzih 
istiyorum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, Sayın Tutum' 
un sormuş olduğu iki husus da, aynen kendi ifade et
tiği tarzdadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tedavi 

MADDE 10. — Uzman erbaşlardan ve bunların 
bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve baba
sından hastalananların muayene ve tedavileri askerî 
hastanelerde ücretsiz yapılır. Bunlar hakkında Türk 
Silahlı Kuvvetleri personelinin tabi olduğu hükümler 
uygulanır. Ancak hava değişimi süresinin toplamı bir 
yıl içinde 2 ayı geçemez. Tedavi ve hava değişimi sü
resi iki ayı geçenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ili
şikleri kesilir. Bunlardan barışta ve savaşta görev es
nasında ve görev başında, görevlerinden dolayı bir 
saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek has
talığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri ke
silmez, izinli sayılırlar. Bunlardan sıhhî arızası de
vam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği an
laşılanlar hakkında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 257 — 



T. B. M. M. B : 80 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
îzin 
MADDE 11. — Her uzman erbaşın yılda yol ha

riç bir ay (30 gün) izin hakkı vardır, izinler Türk Si
lahlı' Kuvvetleri tç Hizmet Yönetmeliği esaslarına gö
re düzenlenir. 

Uzman erbaşlara yıllık izinleri dışında, ayrıca İ l l i 
sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen esaslara 
göre izin verilir. Verilen bu izinler yıllık izinden sa
yılmaz. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Başarı gösteremeyenler 
MADDE 12. — Görevde başarısız olanlarla, ken

dilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman er
başların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Görevde 
başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe 
halleri ve bunlara yapılacak işlemler çıkarılacak yö
netmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Cahit Tutum soru sormak istiyor. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

burada, başarı gösteremeyenler hakkında ne gibi iş
lemlerin uygulanacağı belirtiliyor, ilişki kesmeden söz 
ediyor, sonra devam ediyor : «Görevde başarısız ol
ma ve kendilerinden istifade edilememe halleri...> 
Oraya kadar bir şey yok. «... Ve bunlara yapılacak 
işlemler...» 

Yönetmeliğe atıfta bulunduğuna göre, yönetmelik
ten bahseden 19 uncu maddeye baktığımızda «... gö
revde başarısız olma ve kendilerinden istifade edile
meme halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli» diyor, 
her ikisinde de aynı şeyi tekrarlıyor. Bunlara yapıla
cak işlem şeklinden kasıt - «bunlara yapılacak işlem
ler» deniyor 12 nci maddede - nedir? Yani kanunda, 
feshedilmesi halinde ve görevle ilişkisinin kesilmesi 
halinde, kendisine tanınan ikramiye hakkının hesap
lanması gibi, otomatik olarak yapılması gereken bir
takım şeyler var; onun dışında, acaba bu yönetmelik-
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te, «... bunlara yapılacak işlemler...» deyince neyi 
kastetmektedir? Bu nokta açıklığa kavuşturulsun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL (Antalya) — Bu suale yazılı cevap 
vereceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kıyafet 
MADDE 13. — Uzman erbaşların kıyafetleri, Kı

yafet Kararnamesinde gösterilir. 
BAŞKAN — 1'3 üncü madde üzerinde söz is

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

Etmeyenler... Kaibül edilmiş tir. 

'14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Çalışma saatleri ve ikamet 
MADDE 14. — Uzman erbaşlardan isteyenler 

Türık Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun bu 
konudaki hükümleri .saklı kalmak şartıyla, gece ev
lerine gidebilirler (Nöbetçi olanlar hariç). Gece kış
lada veya gemide kalmayı kabul edenler yetkili ami
nin izni olmadan kışladan veya gemiden ayrılamaz
lar. Bunlar mümkün olduğu kadar erbaş ve erlerden 
ayrı olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar. Ev
lerine gidenler subay ve astsubay servislerinden isti
fade ederek mesai başlangıcında görevleri 'başında 
bulunurlar. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Astsubay sınıfına geçirilme 
MADDE 15. •— En az <bir yıllık 'hizmetten sonra 

istekli olan ve sözleşme süresi İçinde müracaat eden 
uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personeli Kanunu ve bu Kanuna ait Astsubay Sınıf 
Okulları Yönetmeliğindeki şartlan haiz liseler, Astsu
bay Sınıf Okullarında gösterilecek öğrenim ve eği
timi müteakip astsubay nasbedilebilMer. 

Bunlarım astsubay sınıf okullarındaki öğrenim, 
eğitim süre ve şekilleri bu Kanunun 19 uncu maddesi 
gereğince çıkarılacak yönetmelikte 'gösterilir. Bunliar-
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dıa, Astsubay Sınıf Okulları Yönetmeliğindeki evli ve 
nişanlı olma durumu ile öğrenime 'ara vermiş olma 
durumu aranmaz. Bu şekilde 'astsubay nasbedilecek-
lerin astsubay sınıf okullarındaki öğrenim ve eğitim
lerinde özlük 'hakları yönünden uzmıan erbaşlık sta
tüleri devam eder. Bunlardan astsubay nasbediienlle-
rin muvazzaf' askerlik ve uzman erbaşlıkta geçen sü
releri kıdemlerinden sayılır ve oasıpları buna göre 
düzeltilir. 'Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş, maaş 
farkları ödenmez ve düğer özlük hakları verilmez. Sı
nıf okullarındaki öğrenim ve eğitimde başarılı ola-
mayanlların Türk Silahlı 'Kuvvetleri ile 'ilişikleri ke
silir veya uzman erbaş olarak çalışmak isteyenler kı
taya iade edilir. 

BAŞKAN — 1'5 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

burada da bir tereddütüm var. Sayın hükümet, her
halde 'buna yeterli açıklamayı yapacaktıır. 

15 inci maddede, «Astsubay sınıfına geçirilme» 
hükmü düzenleniyor. Daha önce tümü üzerinde ve 
amaç maddesi üzerinde konuşurken söylediğim gibi, 
eğitim süre ve şekillerini de yönetmeliğe bırakıyor. 
Burada bir sıkıntı olabilir; ama uygulamada çok faz
la bir şey çıkmayabilir. Yani, eğitimin süresi aslî bir 
unsurdur, bunun yönetmeliğe bırakılması sıkıntı ya
ratabilir; ama umarım uygulamada bir problem çık
maz. 

Sayın Başkanım, sormak istediğim şu : Şimdi, 
10 uncu dereceden hizmete almıyor; büyük bir ih-
ıtdmaHe 8 yıl hizmette kalıyor; 30 yaşına kadar. Bak
tığımızda, uzmıan jandarma çavuşları için öngörülen 
aylık gösterge tablosunda, 1̂0 uncu dereceden hizme
te girerse, 470 gösterge rakamından giriyor, 8 yıl 
sonra 560 gösterge rakamına ulaşıyor ve son kade
meye geliyor. 

IŞimdi, astsubaylığa geçirildiğinde, işgal etmekte 
olduğu göstergenin büyük bir ihtimalle bir fazlası
nın kendisine • verilmesi gerektiğine göre, acaba ast
subaylar için öngörülen aylık göstergede hangi dere
ceye sokulacak efendim? Çünkü, orada 10 uncu de
recede çavuş, ondan sonra kıdemli çavuş geliyor, son
ra üstçavuş geliyor. Acaba, o sürelerin bitiminde 
astsubaylığa geçmeye ehliyet kesp ederse, bu kişi, 
astsubaylar için öngörülen aylık gösterge tablosu
nun hangi noktasına raptedilecek? Çavuş dediğimiz, 
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10 uncu derecenin son kademesinde mi kalacak, na
sıl bir terfi imkânı getirilecek? Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

SaygıÜar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJt VE TABlî KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Yazılı olanak cevap ve
receğiz efendim. 

FERİT 'MELEN ı(Van) — Sayın Başkan, soru 
sormak istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, Sayın 

Cahit Tutum'un sorduğu soruyu ben de soracaktım, 
aynen tekrar ediyorum. 

Şimdi, bu sorunun cevabını burada vermek ka
bil, ııznıanlar var. Sayın Bakan bilmeyebilir; ama 
ya .onlardan sorar cevap verir veyahut omları ko
nuşturur, her iki takdirde de buna imkân var ve Mec
lisin de aydınlanmaya ihtiyacı var. Bir kanun tasarı
sını müzakere ediyoruz. İşi, kısa yoldan, kestirme
den halletmek için, yazılı olarak cevap veriyorum de
mek, sanıyorum ki, Meclisi ciddiye almamaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, bu kadar ağır 
ithama muhatap olacak bir laf söylemedik; ama hak
lıdırlar; şu bakımdan haklıdırlar : Burada uzman 
arkadaşlarımız bunun cevabını vermeye hazırlar. Bu 
bir personel meselesidir. Sayın Tutum bu işin uz
manı olduğu için, bu hususta sualler sormaktadır. 
Müsaade ederlerse, yetkili, teknik arkadaşlarımız ce
vap verecek. 

'Ben şöyle bir tarize muhatap olmuştum : «Bakan 
burada dururken, niye bakan cevap vermiyor da, 
yetkililer cevap veriyor? Bakandan soruyorum...» 

Böyle bir tarize muhatap olduğum: için ben, ya
zılı cevabı tercih etmiştim; ama yüce Meclisin de
ğerli üyelerini tenvir etme bakımından, bu cevabı uz
man arkadaşımız verecektir; ama her zaman da ifa
de ettiğim gibi, 'bu kadar ağır ithamı gerektirecek bir 
tavır içerisinde de değiliz efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Birinci derecede sorumlu olan daire amiri cevap 

verebilir, başka bir arkadaş veremez. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Birinci ıderecede sorum
lu daire başkanı arkadaşımız var efendini. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
IDZ. KD, BNB. FİKRET ÖÜNEL (Genelkurmay 
(Başkanlığı Personel Şube iMüdürü) — Efendim, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetten Personel Kanununun 
uzman jandarma çavuşılıarik ilgili cetvelinde, eğer uz
man erbaşın tekabül ettiği kademe, astsubayın bulun
duğu kademeden daha lilerideyse -astsubay çavuşun 
tekabül ettiği kademe 470'den başlayıp 575'e kadar 
'devam etmektedir- uzman çavuş 'bu kademede ken
disine tekabül eden Ikademeden başlayacak, aynı ka
deme üzerinde üç sene ilerledikten sonra, kıdemli ça
vuş 500 kademesine yükselecektir. Yani bu, hep !ken-
<dü emsallerine göre, bir Ikadıeme ileriden başlayacak 
veya iki kademe ileriden başlayacak şekilde devam 
edecektir; 'her rütbede bir kademe veya iki kademe 
(ileriden başlayıp, yatay olarak üç sene devam ede
cek şekilde ilerleyecektir. Zaten kademe düzenlemesi 
o şekilde yapılmıştır ki, bu, bir veya iki terfiden son
ra normal emsalleri seviyesine gelmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 15 imci madde kabul edilmiş
tir. 

16 ncı ırnaddeyi okutuyorum : 
Özlük 'hakları 
MADDE 16. — Uzman erbaşlara 926 Sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel1 Kanunundaki Uzman 
Jandarma Çavuşlar için aylık gösterge tablosu üze
rinden, 'sözleşmenin onaylandığı aybaşından itibaren 
aylık verilir. Bunlardan uzman onbaşılar 11 indi de
recenin birinci kademesinden, uzman çavuşlar 10 un
cu derecenin 1. nei kademesinden giriş yaparlar. Uz
man onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi edenlerin 10 
uncu dereceye intibakları, bulundukları kademenin 
cu derecenin 1 inci kademesinden giriş yaparlar. Uz
man erbaşlara yan ödemeleri,. Silahlı Kuvvetler taz
minatı, mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardım öde
neği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardım ödeneği 
ve yakacak yardımı 926 Sayılı Kanun esaslarına gö
re, tayın bddeii 2155 Sayılı Kanun esaslarına göre 
ödenir. Bunlardan uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenlere ise 
ayrıca 2629 sayılı Kanun esaslarına göre hizmet taz
minatı ödenir. 

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uza
tılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ay
rılanlara her hizmet yılı için bulunduğu derece ve 
kaidemenin brüt aylığının 3 katı tutarında ikrarrilye 
veri/ir. İkramiyelerden damga vergisi hariç, vergi 
kesilmez. 

'Sağlık nedenleri hariç disiplinsizlik ve ahlakî ne
denlerle .sonradan Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
görülmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir ve bunlara ik
ramiye ödemesi yapılmaz. Astsubay olmak için öğ-
reriirn ve eğitime başlayanlara da ikramiye ödenmez. 
Sağlık veya bulunduğu kadronun kaldırılması gibi 
nedenlerle-bir yılı tamamlamamdan ayrılanlara, bir yıl 
içinde alması gereken ikramiye tutarı 12 aya eşit ola
rak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet 
eden miktarda Ödeme yapılır. 

'Uzman erbaşların istihdam edildiği ka'dro görev 
yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu 
kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek 
kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, ihtisas sa
hibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş 
kadro görev yerlerine atanabilirler veya sözleşmenin 
feshini isteyebilirler. Bu .şekMde sözleşmenin feshini 
isteyen uzman erbaşların istekleri kabul ed'ilir ve bun
lara bu kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikra
miye ödenir. 

'Sözleşme süresi içiride (izin dahil) vefat edenlerin 
kanunî mirasçılarına iki maaş tütarın'da ölüm yar
dım ödeneği verilir. Ayrıca vefat eden uzman erbaş
ların hake'tüiği ikramiye de kanunî mirasçılarına ay
nen Ödenir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen?.. 
vSayın'Üzel, Sayın Tutum... 
CAMİT TUTUM itfBalıkesir) — Sayın Başkan, 

ben soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzei; süreniz 5 

dakikadır efendim. 

'M. NURıİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; görüşmesini yaptığımız bu 1<> 
ncı madde çok önemli bir hususun; yani bu madde
de olduğu gibi, tasarının düğer maddelerinde de bir 
boşluk teşkil eden tarafının olduğunu ortaya koyu
yor. 

'Bu maddeyi okuduğumuz vakit, bir fesih mües
sesesinin tam manasıyla işlenmediği ortaya çıkıyor. 
Aslında, fesih konusunun, geçen 5 inci maddede, hiz
met süresi ile birilikte mütalaa edilmesi uygun olur 
îdi; ancak, burada geçirildiğine, göre uzman çavuş 
tarafından, uzman erbaş tarafından sözleşmenin, sü-
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resi dolmadan önce feshi hailinde ne yapılacağı açık 
'kalmıştır. Burada, «sözleşmenin feshinden sonra brüt 
aylığının üç katı tutarında ikramiye verilir» deniyor; 
ama sözleşmenin feshinin nasıl olacağı belirtilmiyor; 
ya kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uza
tılmaması sebeh'iyle ya sözleşme süresini bitirip ay
rılanlara ya da sözleşme süresini bitirmeden ayrılan
lara ne olacak? Kişinin istifa hakkını herhalde elin
den alamayız. 

O itibarla, sözleşme süresini 'bitirmeden ayrılanlar 
için de nasıl *bir ödeme yapılacağı, herhalde, h'izmet 
süresinin karşılığı olarak bir nevi kıdem tazminatı 
gM görünen bir ikramiyenin verilmesi konusunu, 
se'bepsiz olarak sözleşmenin feshi halinde hu ikra
miyeye müstahak olup olmayacağının da maddede 
işlenmesi lazım gelecektir. 

'Bu, kanunun tümü içinde ve özellikle bu madde
de son derece açık kalmış bir taraftır ve bir ihtilaf 
vukuunda bunu halletmek mümkün değildir. 

Fesih sebepleri arasında, sağlık nedenleri hariç, 
disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle, sonradan, silahlı 
kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşme
leri feshedilir der. O da, fesih sdbeplerini ortaya ko
yuyor; «'bunlara ıda ikramiye ödenmesi yapılmaz» de
niyor. Bunlar kabul edilir. Bu, kendiliğinden, süre
sinden önce fesih hakkını kullanan uzman erbaşların 
durumlarının herhalde işlenmesi lazım gelecektfır. 

Bu metinde getirildiği şekilde, «Hizmetten ayrılan
lara da her hizmet yılı için, bulunduğu derece ve ka
demenin brüt aylığının üç katı tutarında ikramiye ve
rilir» deniyor. 

Şimdi, yapılan iş, sözleşmedir. Sözleşme ile bağla
nan kişiler her ne kadar emekli hakları bakımından 
Etansk'lî Sandığına bağlı olacaklar ise de, sözleşmeli 
istihdam edilmiş olmaktan dolayı, tç Hizmet Kanunu-
nun verdiği bazı mükellefiyetleri yerine getirirken 
gördükleri işten mütevellit iş sözleşmesi ile bağlı ol
maktan dolayı iş hukuku ile de ilgili tarafları olacak
tır. Olabilir ki, bu kişilerin tç Hizmet Kanununa göre 
de çalıştırılacağı yerler aynı zamanda îş Kanunu şü
mulüne alınmış olan işyerleri de olabilir; çünkü, tek
nik uzmanlık hizmetlerini bu işyerlerinde de yapacak
lardır. Bu itibarla, iş sözleşmesiyle bağlı olan kişile
rin, aca'ba, iş hukukuyla ilgilendirilen kişiler gibi mü
talaa edilmeleri halinde, kendilerine bir nevi kıdem 
tazminatı şeklinde karşılanacak bu ikramiyelerinin, 
aynı yerlerde iş hukukuna göre çalışan kişilerle muta
bık olmalarını sağlayabilmek bakımından, ikramiye 
konusunun üç katı miktarı, Çalışma ve Sosyal Güven-
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liik Bakanlığıyla bu açıdan mutabık kalınarak bir uy
gunluk sağlanmış mıdır? 

Bu sözlerim hem bir izah, hem de âdeta bir so
ru şeklindedir. Ancak, festiıh hakkının tam manasıyla 
tasarıda açıklanmaması dolayısıyla, miktar konusu
na da tesir etmektedir ve asılda methin kendislinin an
laşılmasını sağlamamaktadır. 

Metnin anlaşılmasının sağlanamadığı bir yer daha 
var : «Sağlık veya bulunduğu kadronun kaldırılması 
gibi nedenlerle, bir yılı tamamlamadan ayrılanlara...» 
iBurada, kendisinin, fesih hakkını kullanması da yok. 
«iBir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı 12 aya 
eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiiği her aya 
isabet eden miktarda ödeme yapılın> diyor. 

Buradaki anlaşmazlık noktası şurada : Her hizmet 
yılı için üç katı tutarında ikramiye verileceğine göre, 
acaba... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilli arkadaşlarım, yan 
yana konuşuyorsunuz; ama lütfen üç sıra aşırmak da 
'konuşmayalım. Hatibi dinleyemiyoruz; büz takip et
mek mecburiyetindeyiz. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — «Her hizmet yılı 
için kadro aylığının brüt tutarının üç katı tutarında 
'ikramiye verileceği» dendiğine göre, 1 hizmet yılını 
tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması ge-

. rdken ikramiye tutarı acaba ne manaya geliyor? Yine 
bir yıl içinde olması gereken 3 katı tutarında ikrami
yenin 12 eşit aya bölündükten sonra, bir aya isabet 
eden kısmı mı; yani bir aya isabet eden kısmının da 
3 misli midir acaba? Bu, burada anlaşılmıyor. Şayet 
komisyon veya hükümet, maddenin şu arz ettiğim ta
rafıyla izahatını verecek olursa, uygulamada tam bir 
açıklık getirilmiş olacaktır. 

Maddenin sondan ikinci fıkrasında bazı ifade tu
tarsızlıkları var. Bu tutarsızlık, yine uygulamada çok 
açık seçik bazı tereddütlere sebebiyet verecektir. Fık
ra şöyledir : «Uzman erbaş istihdam edilmesine ge
rek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, ihtisas 
sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman er
baş kadro görev yerlerine atanabilirler veya sözleş
menin feshini isteyebilirler.» Bu da, sözleşme süresi
nin dolmasından önce, artık kadro görev yerlerinin 
herhangi bir nedenle kaldırılması sebebiyle açığa çık
ması demektir. Eğer, kadrosu kaldırılıyorsa, bunun 
zaten istihdamına lüzum kalmamaktadır. O takdirde 
kendisinin fesih hakkını kullanamama gibi bir durum 
zaten ortada değildir. Kadrosu kaldırıldığına göre, 
kendisi de pek tabiîdir ki, hizmetten ayrılmak duru
munda kalacaktır. Bir tek nokta, bir başka yerde gö-
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rev alması kendisine teklif edilmesi halinde bir özel
lik taşımaktadır. Burada da ifade tam bir açıklıkla 
yazılmış değildir. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, süreniz doldu efendim; 
lütfen toparlayınız. 

M. NURÎ ÜZEL (Devamla) — «Bunlara bu ka
nun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye öde
nir.» dendiğine göre, kendi kusuru olmaksızın kad
rosunun kaldırılması halinde ödenecek ikramiyenin de 
herhalde bu kanun esaslarına göre tahakkuk etmesi 
halidir ve geçirdiği süre itibariyle ve ay itibariyle bu
lunduğu derece ve kademenin brüt aylığının üç mis
linin zamanla mütenasip olması lazım gelecektir. 

Sayın Başkan, şimdiye kadar, maddenin yazılı
şının uygulamada birtakım aksaklıkları açık seçik or
taya çıkaracağını belirtanıek için izahatta bulundum. 
Şayet komisyon, maddeyi daha açık ve iş hukuku 
esaslarına uygun şekliyle kaleme almayı lütfederlerse, 
bu kanun biraz daha mükemmel çıkacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Sayın Cahit Tutum'dan başka soru sormak iste

yen var mı efendim?.. 
(Sayın Sağesen, Sayın Tutum... Başka yok. 
Soru sormak için kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Tuıtum. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

burada açıklanması gereken en öneml'i nokta, ikra
miye sorunudur. Bu, hukukumuzla nasıl bağdaştırılia-
bilir bilemiyorum. Sanıyorum, bu tasarının en büyük 
zaafiyeti buradadır. Acaba, bu bir kıdem tazminatı 
mıdır? Ona benziyor. İkramiye midir? Kısmen ben
ziyor veya benzemiyor. 

Şimdi, evvela bunların niteliğimi açıklığa kavuş
turmak gerektir. Eğer ikramiye, memurlarda olduğu 
giibi, belli bıir hizmet süresinden sonra kazanılan bir 
sosyal hak ise veya işçilerde olduğu gibi, hizmet yılı
na bağlı olarak iktisap edilen bir hak ise, o takdirde, 
16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, disiplinsizlik ve 
ahlakî nedenlerle ayrılanların sözleşmesi feshedilir 
ve bunlara ikramiye ödenmez, diyemezsiniz; müm
kün değil. Sosyal hak, iktisap edildiği anda, eğer ge
rekli şartlar varsa, onundur ve .bunu geni alamazsınız. 
Neden böyle bir şeyi koyuyorsunuz? Bir tek şu ola
bilir : Özel hukukta, sözleşme, hukukta bahsedilen, 
sözleşmenin doğrudan doğruya feshin/i gerektiren ne
denlerle eğer feshedilmiişse -tş Kanununda yazılı ne
denlerle- o takdirde kıdem tazminatını ödemeyebilir
siniz ki, ona da büyük itlirazlar vardır; ama. öyle bir 

hüküm var. Acaiba bunu ona mı benzetiyorsunuz? 
Yani, iş hukukunda mevcut olan, doğrudan doğruya 
kendi kusuru nedeniyle iş aktinlim feshine yol açan ve 
iş görene kıdem tazminatının ödenmemesine ilişkin 
hukukî müesseseyi buraya mı getiriyorsunuz? Eğer 
bunun uygulaması, memurlarda olduğu gibiyse; çünkü 
memurlarda 25 yıl gibi belli bir hizmet yılını idrak et
tikten sonra bunu iktJiisap edeceğine göre, Emekli San
dığı Kanununun 39/B maddesine göre, yetersizlik, 
sicil veya ahlakî nedenlerle de ayrılsa, sosyal hakkını 
geri alamazsınız. Bu, Anayasa Mahkemesinin müte
addit kararlarında da var. O halde sayın hükümetin, 
evvela bunun ne anlama geldiğini açıklaması gere
kir. 

[Benim burada, o fıkradan anladığım; bu kimse bir 
yılı tamamlamadan ayrılırca, şu kadarı verilir denil
mektedir. Verilir; mmutlaka verilir. O halde, bu bir 
sosyal haktır. 

Yine, ikinci paragrafta «Sözleşme süresini bitirip 
ayrılanlara» deniliyor. Sözleşme süresi ikti yıl sonra 
şu veya bu şekilde biter. Maddede, normal biterse ve
riyorum, diyor; hemen ardından da, disiplinsizlik ne
denliyle olursa, iki yıl sonra, dört yıl sonra veya do
kuz yıl sonra da o kimse hizmetten ayrılsa ikramiye 
alamaz, dliyor. O halde maddede, hem hizmetle baş
ladığı anda sosyal hakkının doğduğu kabul ediliyor, 
hem de disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle sürenin ke
silmesi söz konusu olursa, ödenemez deniliyor. Bu
rada bir çelişki vardır. Behemaihal, bu bir Anayasa 
yargısı konusu olaMlir. Lütfen, hükümet bu konuda 
Iblir açıklama getirsin. 

Sayın Başkan, ikinci nokta : Son fıkrada, «Söz
leşme süresi içinde vefat edenlerin kanunî mirasçıla
rıma iki maaş tutarında ölüm yardım ödeneği verilir» 
deniliyor. Burada ölüm yardım ödeneğinin verilmesi 
halini, yalnız ve yalnız uzman çavuşun vefatına bağ
lamış. Oysa slivil memurlar da, Devlet Memurları 
Kanununun 208 incıi maddesine göre, kendisinin ölü
mü halinde ödendiği gilbi, memur almayan eşi ile aile 
yardımı ödeneğine müstahak çocuğu da ölürse, ölüm 
yardımı veriliyor. Acaiba, uzman erbaşa ölüm ödene
ği vermeyi neden öngörmediniz? Bunun evlenme hak
kını ortadan kaldırmadığınıza göre, eşinin de olabile
ceğini düşündüğünüze göre; eşi veya çocuğunun ölü
münde, ölüm yardımı ödemlemeniziin nedeni nedir? 
İkindi sorum budur. 

Sayın üyeler, bir de, her hizmet yılı için 3 kat tu
tarında ikramiye verilmesi... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, bu sual mi, konuşma mı? 
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BAŞKAN — Kanunu öyle çıkarmayalım; zararı 
yok bir - iki dakika konuşsunlar Sayın Artukarslan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İster silahlı kuv
vetlerde olsun, ister silahlı kuvvetler dışında olsun; 
40 yıl da hizmet etseniz, fiilî hizmetleri de katsanız, 
silahlı kuvvetlerde 30 maaş ikramiyeden fazlası ve
rilmiyor, dolayısıyla bu ikramiye gibi görünmüyor. 
Bir kişi sekiz veya dokuz yıl çalıştığında, hemen he
men 30 yıl hizmet etmiş bir subay gibi ikramiye ala
cak demektir. Acaba yanılıyor muyum? Kişi, 8 yıl 
hizmet etmişse 24, 10 yıl hizmet etmişse 30 ikramiye 
alacak. Normal olarak, silahlı kuvvetlerde çalışan per
sonelin fiilî hizmeti 40 yıl da olsa, 30 maaş ikrami
ye aldığına göre, bu çelişkiyi nasıl açıklayacaklar
dır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Efendim, bu konuyu_ yet
kili arkadaşımız açıklayacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

DZ. KD. BNB. FİKRET GÜNEL (Genelkurmay 
(Başkanlığı Personel Şube Müdürü) — Efendim, yö
netmelikte ikramiye konusu şu şekilde düzenlendi : 
«Kendi kusurları olmaksızın» tabirinden; yani söz
leşme süresini bitirdikten sonra, idarece sözleşmeleri 
uzatılmayıp, sözleşmeleri feshedilen kimseler olarak 
mütalaa ediyoruz. Sözleşmesi sonunda ayrılanlarla, 
bu sekide ayrılanlara ikramiye ödemesi yapılacaktır. 
Sağlık nedenleriyle ayrılanlara da ikramiye ödemesi 
yapılacaktır; ancak bir müeyyide olmasını sağlamak 
ve askerî disiplini temin etmek açısından disiplinsizlik 
ve' ahlakî nedenlerle ayrılanlara ikramiye ödemesi 
yapılmayacak. 

Efendim, ikramiye ödemesi brüt maaşa inhisar et
tirilmektedir. Bir uzman çavuşun brüt maaşı yakla
şık 20 bin liradır; 1 yılın sonunda 60 bin lira gibi bir 
rakama inhisar etmektedir. Bu nedenle, 24 veya 28 
kat tutarındaki ikramüye fazla bir rakama ulaşma
makta; yani memurların ikramiyesine eşdeğer bir ra
kama ulaşmamaktadır. 

Sözleşme, göreve ilk alınışta ik/i yıl olarak tanzim 
edilmekte olup, iki yılın sonunda, idare ve kendisi de 
isterse 30 yaşına kadar tek bir sözleşme de yapabilir 
veya bir yıllık, iki yıllık sözleşmeler de yapabilir. Yal 
nız, 30 yaşına girdiği yılın sonunda sözleşmesi bite 
cdc ye silahlı kuvvetlerle de ilişkisi kesilecektir. 

İkramiye ise, biraz önce de belirttiğim üzere, bir 
teşvik sağlamak, personelin hizmetini müteakip 30 ya
şında ayrıldığında, kendisine ufak da olsa bir iş im
kânı sağlayacak geliri temin etmek amacıyla verilme
si esası söz konusudur. Kıdem tazminatı veyahut 
memurların ikramiyesi gibi bir esasa bağlı değildir. 
Sadece bu bot kanuna, özel bir teşvik sağlamasını 
amaçlayan bir ikramiyedir. 

Efendim, ölüm yardımı ile ilgili bir konu vardı. 
Ölüm yardımı, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununda belirtilen esaslar göz önüne alınarak 
getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sağesen, buyurun efendim. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) - Sayın 

Tutum sordular; ilave edecek bir husus yok Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Benim bir sorum var
dı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru soracakları tespit işlemi bitti
ğinden, müsaade edemeyeceğim Sayın Kuşhan. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Uzman Erbaş Kanununun 16 

ncı maddesi üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin, «Ast
subay nasbedilenlere de ikramiye ödenmez» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Topaç Talat Zengin 
Uşak Malatya 

Nevzat Yağcı llyas Aktaş 
Elâzığ Samsun 

İlhan Araş 
Erzurum 

Gerekçe : Tasarının, Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülmesi sırasında, 16 ncı maddenin sonuna 
eklenen bir hükümle, astsubay sınıf okullarında ba
şarılı olamayanlara, kıtaya dönme imkânı getirilmiş
tir. Bunların, sözleşme süresi sonuna kadar görev 
yapmaları ve şartların uygun olması halinde ikramiye
den faydalanmaları en tabiî haklarıdır. Aksi halde, 
astsubay sınıfına geçmeye hak kazananlara ikramiye 
ödenmemek suretiyle haksizlik edilmiş olacaktır. Söz 
konusu cümlenin teklifteki şekilde değiştirilmesi, bu 
durumda olanların mağduriyetlerini önleyecektir. 
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BAŞKAN — Kamliısyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka

tılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : KaJbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, önergedeki değişiklikle birlikte oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Fiilî hizmet süresi zammı 
MADDE 17. — Uzman erbaşlar, 5434 sayılı Ka

nunun 32 noi maddesinin (a) fıkrasında belirtilen fiilî 
hizmet süresi zammından yararlanırlar. 

BAŞKAN — 17 noi madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

iMaddeyİ oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
.Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Atama ve geçidi görev 
MADDE 18. — Uzman erbaşlar ihtiyaç halinde 

başka bir birliğe atanabilirler veya geçici görevle gö
revlendirilebilirler. Bu şekilde atanan veya geçici gö
revle görevlendirilenlere, bulundukları derece ve gös
terge üzerinden, 6245 sayılı Kanun esaslarına göre har
cırah verilir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan so
rum var. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

maddede sözü edilen geçici görev süresinin ne olabile
ceğine dair hüküm acaba nerede var? İzah edilirse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, kendi 
bünyesi içerisinde, statüsünün gereği olarak verilen 
görevi ifade etmefktedlir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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j 18 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I 19 uncu maddeyi okutuyorum : 
I Yönetmelik 
I IMADDE 19. — Personelde aranacak nitelikler, 
I müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilme-
I si, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri 
I verilecek sicilin şekil ve usulleri, görevde başarısız 
I olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve 
I bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılma-
I sında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman 
I çavuş olabilmeleri içlin gerekli şartlar, astsubay sınıfına 

geçirilecekler için uygulanacak esaslar, asttık üstlük 
I münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şeıkl ve ilgili 
I diğer hususlar kanunun yürürlüğe germesini takip eden 
I 6 ay içerisinde Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri 

Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte 
I gösterilir. 

©AŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

I Soru sormak isteyen?.. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, kü-

I çük bir yazım hatası var, düzeltilmesini istÜyorurn. 

I 19 uncu maddenin ikindi satırında «feshedilmesi 
j sebepleri» denildikten sonra Virgül konulması gerekir. 

BAŞKAN — Doğru efendim. 
Bu düzeltmeye komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak is-
I İliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, daha ev-

I vel, sözleşmede neler yer alacak, diye sormuştum. 
I Öyle anlaşılıyor ki, sözleşmede h'içbJir şey yer alma-
I yacak. Acaba yanılıyor muyum? 19 uncu madde, 
I hepsimi yönetmeliğe bırakmış. Yönetmelikteki hüküm

leri sözleşmeye mi getirecekler acaba? Onu öğrenmek 
I istiyorum. 
I* IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
I Buyurun Sayın (Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Evet efendim, doğru
dur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I 19 uncu maddeyi, yapılan virgül düzeltmeliyle bir-
I İlkte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
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20 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 20. — 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Ça

vuş Kanununun uzman çavuşlarla ilgili hükümleri, 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Persionel Kanunu
nun Ek - 2 nci maddesinin uzman çavuşlarla ilgili hü
kümleri ile Ek - IX sayılı cetvelin uzman çavuşlar 
için aylık gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — 20 nai madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak isti
yorum Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

20 nci maddenin ikindi satırında, «Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Ek - 2 nci maddesinin uz
man çavuşlarla ilgili hükümleri... yürürlükten kaldı
rılmıştır.» hükmü Var. 

Silahlı Kuvvetler Persionel Kanununun ek - 2 nci 
maddesi, uzman çavuşlarla ilgili uzun boylu hüküm 
getirmemiştir. Acaba buradaki kasıtları nedir? Çün
kü, tespit edebildiğim kadarıyla ek - 2 nci madde; 
«Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma
ların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. 
Bu süre, cumartesi ve pazar tatil olmak üzere dü
zenlenir. Ancak, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır» 
diyor. Şimdi, bunun neslini veya hangi hükümlerini 
kaldırıyorsunuz? Acaba, öyle denilecek yerde, «Bu 
ek maddede geçen uzman çavuş ibaresi metinden çı
karılmıştır» demek yetmez mliydi? 

«Uzman çavuşlarla ilgili hükümleri» derken, ben
ce tehlikeli bir genelleme yapılmış. Çünkü, orada uz
man jandarmalar da var; bu bir iltibas yaratabilir. 
Maddeyi öyle tavzih etmezler.mi efendim? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL (Antalya) — Efendim, kanun madde
sinin bu düzenleniş şekliyle bir tehlike arz etmeyece
ğini ifade ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanunu, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Ta
yın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 2629 
sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 
Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve diğer kanun
lardaki uzman çavuş tabiri uzman erbaş olarak de
ğiştirilmiştir. 

İBAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde soru sormak istjeyen?.. 
Sayın Tutum ve Sayın Üzel... 
Soru sormak isteyenlerin kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Tutum, Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bütün maddelerin matlabı var, bu maddenin matlabı 
niye yok?. 

Teşekkür ederim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Antalya) — Soruyu anlayamadım 
efendim, affedersiniz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Maddenin bir mat
labı olması lazım; «uzman çavuş tabirinin değiştiril
mesi» diyelim mesela... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Efendim, «Yürürlükten 
kaldırılan hükümler» şeklinde mütalaa ediliyor. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Bu maddede de
ğiştirme var, kaldırma değil; yani 21 inci maddede 
değiştirme var, kaldırma yok. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya)— Evet efendim, haklısınız. 
«Değiştirilen hükümler» diye önerge varsa, katılırız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üzel, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bu madde ile birçok kanunlarda geçen «uzman ça
vuş» tabirinin «uzman erbaş» olarak değiştirileceği 
hükmü getiriliyor. Bu hükme göre, bütün bu kanun
larda geçen «uzman çavuş» tabiri, «uzman erbaş» 
olarak değiştirilecek ve yine bu kanun hükümlerine 
göre, istihdam edilecek uzman çavuş ve uzman onba
şılara, «uzman erbaş» denecek. Halbuki, «uzman er
baş» olarak isimleri değiştirilen uzman çavuşların bu 
vasıflarının geçtiği diğer kanunlar - kendi içlerinde 
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başka hükümleri halleden kanunlar - bu tabiri, kendi 
içlerinde «uzman çavuş» şeklinde görerek, birtakım 
görevleri ve birtakım hususları ona göre tayin etmiş
tir. O kanunlardaki, «uzman çavuş» tabirini, bu ka
nuna göre «uzman erbaş» olarak değiştirmenin geti
receği bazı teknik aksaklıklar da olacaktır. Bu aksak
lıklara meydan vermemek için, maddeyi tümüyle kal
dırmak acaba daha uygun olmaz mı? Komisyon ve 
hükümet benim bu görüşüme zannederim katılır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Efendim, bu tabir bu
raya bütünlüğü temin etmek için konulmuştur. Bu
nun dışında, kendilerinin menfaatlerini haleldar ede
cek bir husus bahis mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiş
tir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 6320 sayılı Kanuna göre uz

man çavuş olarak istihdam edilenler bu Kanun hü
kümlerine tabi olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen .. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

bu madde bana oldukça çetin bir madde olarak gel
di. Uygulayıcılar, eldeki verilere göre acaba bunu ko
layca uygulayabilecekler mi diye de merak ediyorum. 
Şöyle ki : «...bu kanun hükümlerine tabi olurlar» de
mek bir intibak getirmek demektir. İntibak deyince, 
iki şeye yanıt verilmesi lazımdır; birincisi; bugün fark
lı hizmet sürelerinde olan uzman çavuşlar veya uzman 
onbaşılar vardır; bir de ayrıca, farklı tahsil seviyesin
de olan uzman çavuşlar mevcuttur. Bunları nasıl inti
bak ettireceksiniz?.. İntibakla ilgili bir yönetmelik de 
öngörmediğinize göre, acaba, intibak esaslarını, bu 
19 uncu maddeye ithal edebilecek misiniz? Bu konu
da bir yönetmelik mi çıkaracaksınız; yoksa intibak
ları bir onayla mı yapacaksınız, nasıl uygulayacaksı
nız? özellikle, farklı hizmet süresine ve farklı tahsil 
seviyesine sahip olan bu kişileri, mevcut sisteme nasıl 
intibak ettireceksiniz efendim?.. Çünkü, daha evvel 

onlara uygulanmakta olan gösterge tablosu kaldırıl
dığından ve uzman jandarma çavuşları için öngörülen 
tabloya intibak ettirileceklerinden, bir sıkıntı doğabi
lir. Onun için, acaba, nasıl bir intibak esası uygula
yacaklar? 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Bu konu yönetmelikle 
halledilecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN —. Madde üzerinde söz isteyen .. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Kanunun tümü açık oylamaya tabidir. (MDP sı
ralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
çoğunluk yoktur; yoklama istiyoruz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Ad oku
narak yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü açık oyla
maya tabi olduğundan, yapacağımız açık oylama da, 
yoklama niteliğinde olacaktır. O itibarla, şimdi bura
da yoklama yapmaya lüzum olmayacaktır efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
açık oylama sonucunda yeterli oy çıkmazsa ne ola
caktır efendim? 

BAŞKAN — Tüzük hükmüne göre gereği yapılır 
efendim. 

Efendim, açık oylamada yoklama istenmiyor; an
cak, işaretle oylamada yoklama istenebilir. Onun için, 
İçtüzüğümüze göre, şimdi yoklama yapmamız müm
kün değil. 
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
çoğunluğun olmadığını biz ifade ediyoruz. (ANAP 
sıralarından «Çoğunluk var» sesleri, MDP sıraların
dan gürültüler) Biz yoklama istiyoruz efendim... 

BAŞKAN — Açık oylamada eğer nisap olmazsa, 
o zaman kapatır, gereğini yaparız. (MDP sıraların
dan gürültüler) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yoklama yaparak 
tayin etmeyecek misiniz bunu efendim? (MDP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, 
Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında 

dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... (MDP sıralarından «İşte işa
retle oylama» sesleri) Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak sure
tiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 

AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) — Demin 
işaretle oylama yapmadınız mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İşaretle oylamaya geçilirken yapı
lır o, açık oylamada olmaz. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

3. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Saydı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An

talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308,, 2(311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayılı : 413 (1) 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, oylama de
vam ederken, 'biz çalışmamıza devam edelim. 

(Birleşimin başında alınan karar gereğince, 3 ün
cü sırada 'bulunan, 413 sıra sayılı ve Niğde Millet
vekilli Haydar Özalp Ve Zortgulldalk Milletvekili Per
tev Aşçi'oğlu'mın 22.4,1983 Tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanunu, 26.4U961 Tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütkleni 
Hakkında Kanun ile 10J6.1983 Tarih ve' 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştkulimesti ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Ek
lenmesi Halkkında Kanun Teklifi; İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker ve '20. ArkadaşMun Yabancı Ül
kelerde (Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanma
larını Sağlamak İçin 2SAH961 Günlü, 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine 
İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi; 
Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Ar
kadaşının 10.6.1983 Tartı ve 2839 sayılı Milletvekilli 
Seçiimi Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Coş
kun Bayram ve Samsun Mülle'üvekili Hasan Aî'tay'ın 
26.4.196(1 Tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
.Ek Madde Eklenmesine Daiir Kanun Teklifi; 

'Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 
Arkadaşının 24.4.\1983 Tarilh ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa ko
misyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlartiır. 

'M. TURAN BAYOZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tasnifi 'bekleyelim efendim., 

BAŞKAN — Tasnifi beklemeye lüzum yok Sa
yın Bayezit; çalışmamıza devam edelim., 

MEHMET ARtF ATALAY (Adiyaman) — Ek
seriyetimiz yoktur Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Devam edelim Sayın Başkan, ekseriye
timiz burada. Sizin de bir yetkiniz var. 

(1) 413 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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iBAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım... (MDP sıralarından 
10 milletvekili ayağa kalkarak yoklama istedi) 

tsimleriniizi tespit edelim... Saym Kara'a, Sayın 
Bozer, Sayın Saikallıoğiu, Sayın Kaygısız, Sayın 
Atalay, Sayın Göktgün, Saym Koyuncu, Sayın Tu
ran, Sayın Melen, Sayın Aıtalay, Sayın tslimyeli. 

Yoklama istemi için yeter sayı vardır; ancak, de
ğerli arkadaşlarım, açık oylamanın tasnifi neticesin
de yoklama sonucu da ortaya çıklmış olacaktır. Onun 
için, taisnifin neticesini alınca, bu hususu da tespit 
etmiş olacağız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ARltF ATAUAY /(Adıyaman). — Olur 
mu Sayın Başkan; oyunu atan milletvekili dışarı 
çıktı... 

BAŞKAN — Aynı şey, aynı şey... 
M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Karine yolu 

ile tespit ediyorsunuz, 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kupa
lar kalksın artık Sayın Başkan-

ıPERTBV AŞÇIOÖUU (Zonguldak) — Müzake
reye niçin devam etmiyoruz; ekseriyetimiz bulunu
yor, Sayın Başkan... 

IBAŞKAN — Ekseriyettin olmadığını ifade ettiler, 
yoklama yapacaktım. Şimdi yoklama yapmıyorum; 
çünkü, açık oylama yaptık. Açık oylamanın netice
sini almadan müzakereylere geçemeyeceğiz. 

AUPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ben 
sizin yerinizde olsam kupayı kaldırırım ve görüşme
lere devam ederim. .̂  

'BAŞKAN — Olmaz Sayın Pehlivanlı, olmaz; İç
tüzüğümüz müsait değil, yoklamayı yapmadık. 

' PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayımın 
neticesini beklemek, hangi usulde var?... 

ıBAŞKAN — O zaman yoklama yapacağım Sa
yın Aşçıoğlü; açık oylama, yoklama niteliğinde ol
duğu için ibMeştirdom. 

M. SEYiPİ OKTAY (Ankara) — Üyeler oyunu 
kullandı ve «dışarı çıktılar efenldim, 

IBAŞKAN — Tasnifin neticesini bekleyeceğiz de
ğerli arkadaşını. 

SÜHA TANIK (İzmir) — Oyunu kullanmayan 
kaHmatiı efendim, herkes oyunu kullandı. 

ıBAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşımız 
var mı? Yok. 

Oylama işlemi bi'taıiışStiir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
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2. — Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/732) (S. Sayısı :. 414) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, açık oylama
nın sonucunu arz ediyorum: Oylamaya iştirak eden 
m'il'letlvekili sayısı, 326; ka'bul 320, ret 5, çekimser 
yok, geçersiz oy 1. 

Açık oylama sonucuna göre tasarı kalbul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

3. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılt Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Al tay' 
in 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S." 
Sayısı : 413 (Devam) 

iBAŞKAN — 3 ündü sıradaki, 413 sıra sayılı ka
nun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, raporun okunmasının lehinde söz istiyorum. 

iBAŞKAN — Yok efendim. 

(DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Nasıl 
«yok» efendim?... Oylamadan önce işitiyorum. 

IBAŞKAN — Oylama sırasında söz hakkı doğ
muyor Sayın Kasaroğlu; o itibarla, oylamaya geçi
yorum.... 
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Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım1: Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler..,; 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Yokla
ma istiyoruz Sayın Başkan, (MIDP sıralarından «Ço
ğunluk yok» sesleri) 

(BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzeninde söz isteyenler... 
M. SİEYöFÎ OKTAY (Ankara) — Saym Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY "(Ankara) — Süre bitmek 

üzeredir. 
[BAŞKAN — Bveft, ben bakıyorum efendim, sü

reyi takip ediyorum; aldığımız karar gereğince de 
muamele yapıyorum Sayın Oktay. 

!M< SEYFİ OKTAY (Ankara) — Lütfen efen
dim, süre bitmek üzere. Alınan karar, süre bitme
mesi halindedir. 

BAŞKAN — (Ben takip ediyorum efendim. 
M. SEYFlt OKTAY (Ankara) — Usul hakkın

da söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyenler... 
iM. TURAN BAY1E2ÎT (Kahramanmaraş) — 

Usul hakkında söz istiyor efendim. 
BAŞKAN — Beyefendi anladım, rica ederim; 

ben de cevap verdim. 
iSosyaldemokrat Partisi, Sosyaldemokrasi Partisi 

adına Sayın Turan Bayezit, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Eyüp Aşık; şahıslar adına da Sayın 
Nuri Korkmaz söz istemişlerdir. 

'Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Turan Bayezit; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan «»Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
ym Başkan, iki noktayı rica edeceğim. Detniin, «Sos
yaldemokrasi Partisi» diye bir tabir kullandınız. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Partisi... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Lüt
fen düzeltin efendim; Stosyaldemokrat Halkçı Par
tisip 

IBAŞKAN — Olabilir; sürçü lisan olabilir Sayın 
Bayezit; Sosyaldemokrat Halkçı Partisi diye tekrar 
ifade elttim. Doğru ifade ettiğimi kabul etmiyorsu
nuz da, raiye hatada İsrar ediyorsunuz? Çok rica 
ederim. 

M. TURAN BAYEZİİT ((Kahramanmaraş) — Es
tağfurullah, zabıtlara öyle ıgeçti de, o bakımdan söy
ledim. 

İkinci konu, usul müzakeresi ve usul hakkında 
söz istiyoruz. 

FER3T MELEN (Van) — Teklif üzerinde şah
sım adına ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; lültfen... Anla-
şılimıyor arkadaşlar, sükûneti muhafaza edelim. 

FERİT MELEN (Van) — Teklif üzerinde şah

sım adına ben de söz istiyorum. 
ıBAŞKAlN — Tabiî efendim, tabiî, memnuni

yetle. i 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına da Sa

yın ÜMî Söylemezoğlu şimdi, söz istemişlerdir, onu 
da açııkkyorum. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Usul hakkında, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Beyefendi buyurunuz; davet ettik, 
buyurunuz. 

lM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, Sayın Söylemezoğlaı bizden önce söz 
istemişti, söz sırası bizden önceydi. Eğer takdim te
hir oluyorsa, ben de ANAP Grubundan sonra konu
şacağım. 

IBAŞKAN — Şimdi size sıranızda söz verdim, 
bundan sonra sıranızı değiştirmem. Onîaır oylamadan 
sonra; yani bu muameleden önce söz istemişlerdi; 
geni aldılar; onun için o muameleyi yaptık. 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Ol
maz ki, Sayın Başkanım; ben de geri alırım, sonra 
konuşurum. 

BAŞKAN — Sizi davet ettikten sonra, geri al
mak olmaz Sayın Turan Bayeziit; çok rica ederim 
efendim. 

•M. TURAN BAYIEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Söylemezoğlu söz istemişti, önce ona söz vere
ceksiniz Sayın Başkan, 

IBAŞKAN — Yok efendim, buyurun... (ANAP 
sıralarından «Konuşmaktan vazgeçiyorlar» sesleri, 
gürültüler) 

Buyurun Sayın Bayezit. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Bayezit, süreniz 20 dakikadır; hatırlatırım 
efendim. 

•SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
{Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; demokrasimizin gelişmesine ve geleceğine et
kisi büyük olan bir konunun, Siyasî Partiler ve Se
çim Yasalarının küçük bir kesiciyle ele alınarak, 
'belirli amaçların gerçekleşmesine yeteriü olanlarla ye-
tiinilerek hazırlanan değişiklik teklifinin görüşmesini 
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yapıyoruz. ıBu vesileyle Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grulbu adına ve şahsen yüce heyete saygılar sunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, yüce Meclisin bu görüşme
lerde ve kararlarında, liderlerin ve partilerin ıhesap 
ve çıkarlarını dışlayabildiği ölçüde, on yıllar önce
sinden 'beri yerleştirmeye çalıştığımız demokrasiyi, 
.mekanik bir oy aracı olmaktan kurtarıp, toplumun 
özümsediği bir sistem haline getireceğine inanmakta
yız. 

Sayın milletvekilleri, raporun genel düzeyde de
ğerlendirmesini yapmadan önce, rejimin kaderini be
lirleyecek etkenlerin başında gelen, bu derece önemli 
Ibir konunun, partilerarası görüşme ve tartışmalara 
başvurulmalc'sızın gündeme getirilmiş olmasından, sti-
yasal rejimin geleceği açısından endişe duyduğumuzu 
belirtmek İsterim. 

'Demokrasilerde muhalefetin, iktidarın her tekli
fine «evet» demesi, sistemin doğasına ters düşeceği 
(gibi; 'iktidarın, muhalefetin her önerisini kabullen
mesini beklemek de çok doğal olarak düşünülemez. 
Ancak, bu farklılıkların bir zıtlaşmaya dönüşmesi
ni önleyecek tedbirlerin alınması, ortak noktaların 
aranması, siyasî partilere ve özellikle iktidar parti
sine düşen b'ir görevdir. Çağdaş demokrasilerde bir 
uzlaşma yöntemi olan diyalogun, ne yazık ki, ikti
dar partisince benimsenmediği hepimizce biîinen bir 
olgudur, iktidar partisi özde diyalög'tan kaçınmakta, 
bunun yerine kulis diyalogunu büyük bir maharetle 
uygulamaktadır. Bunun konumuzla ilgili misali, bu 
tasarı içlin diyalog çağrısı yaptıkları iddiasıdır. Bu, 
çıkar bir yol değildir, sorumluluk ANAP grubuna 
aittir. 

'Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi sayın grup 
başkanvekilerinin imzalarını taşıyan değişiklik teklifi, 
acaba hangi amaçların gerçekleştirilmesi için hazır
lanmıştır? Teklüfe yöneldiği siyasal niyet nedir? 

AHMET 1UHAMÎ KÖSEM (Malatya) — Ge
rekçede yazılı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

'M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu şekliy
le yasalaştığında, parti liderlerini ve etrafındaki dar 
bir kadroyu, hangi ölçüde sistemin odağı haline ge
tirecektir? Bu konuları, beni anlayışla dinleyerek de
ğerlendirmenizi rica ediyorum. Amacımız, nekahet 
dönerriini aşırmakta olan demokrasimiz'in sağlıklı bir 
yapı kazanmasına hizmet etmek; demokrasiyi yozlaş-
tırabilecek tırmanışları zamanında önlemektir. Çün
kü, tecrübeyle sabittir ki, Türkiye'de ne zaman de

mokrasi yozlaşırsa, o zaman tren raydan çıkmakta, 
bunun faturasını ise, liderlerden ve kadrolardan çok, 
demokrasiden bir süre uzak tutulmakla yolcular öde
mektedirler. 

Sayın milletvekilleri, teklif, siyasal sistemin ço
ğulcu demokrasiden büyük ölçüde uzaklaşması sonu
cunu doğuracaktır. 1982 Anayasasının katılımcılığı 
büyük ölçüde kısıtlaması nedeniyle, çağdaş demok
rasilerin anatomisinde varolan önemli bir dayanağı 
bu Anayasa zaten tanımamıştır. Buna ek olaralk bir 
de çoğulculuk olanakları daraltılırsa, demokrasi, gös
termelik haline getirilmiş olmayacak mıdır? 

Halkı mümkün olduğunca politikadan uzak tu
tan bir sistem içinde, kongreleri üç yılda bir; yani 
bir seçim dönemi içinde bir kongre yapmak, aday
ların küçümsenemeyecek, hatta üst sınırı yasa ile 
belirlenmemiş bir miktarını, ön seçim yapmaksızın 
belirlemek, çoğulculuktan kaçmanın belirgin bir ör
neğidir. <BHP sıralarından alkışlar) 

'Sayın milletvekilleri, bu teklif, Anavatan Partisi
ne daha çok oy değil, daha çok milletvekili kazan
dırmak hayalini gerçekleştirmeye yöneliktir. 

Son belediye seçimlerinin ve kamuoyu yoklama
larının, -eğer duyuşlarımız doğru ise- Anavatan Par
tisince yaptırılan; fakat açıklanmayan kamuoyu yok
lamasının ortaya koyduğu bir gerçek vardır. Bu ger
çek, Anavatan Partisinin 6 Kasım Seçimlerinde var
dığı noktadan aşağıya doğru inmekte olduğudur. 
Türk balkı, sağduyusu ve yarınına sahip olmak bi
linciyle, kendisine pek pahalıya mal olan bir siyaset 
enflasyonunu aşağıya çekmektedir. 

İktidarı devam ettirebilmek için ne yapılmalıdır? 
İktidarın bu konuda kafa yoranları, kullanmakta ma
hir oldukları bir yöntemden, matematik formüllerin
den yararlanmışlardır. Bu teklifle seçimler «Bir koy, 
beş al» şeklinde çalışan bir oy makinesi haline geti
rilmektedir. önemli miktardaki oylar bu makine ta
rafından yutulacak ve onları hak etmemiş olanların, 
alacak hanesine yazılacaktır. 

6 Kasım Seçimlerinin sonucuna baktığımızda, 
ANAP'ın yüzde 45,5 oy ve 211 milletvekili, Sosyal
demokrat Halkçı Partinin yüzde 30,46 oy ve 117 mil
letvekilli ve M'DP'nln yüzde 23,27 oy ve 71 millet
vekili çıkardıklarım görüyoruz. Muhalefet partileri
nin oylarının toplam oranı yüzde 54,73 olduğu ve 
iktidarın oy oranına göre daha fazla olduğu halde, 
sistemin sonucu olaralk, çıkarılan milletvekili sayısı 
18'8*dir va daha azdır. 
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Koalisyondan kaçınmak gayesi ile hareket edi
lerek, doğal olmayan bir aritmetik talbllo yaratılmış
tır. Teklif bu mahzuru daha da çok artırabilecektir. 
A'NA'P sağ, oyların bir çanağı haline getirilmek iste
nilmektedir. Türkiye barajı fiilen yüzde 13-14 dolay
larına çıkmakta, bu barajı aşamayacak küçük sağ 
partilerin oylarının bu çanağa akması hedeflenmek
tedir. 7'den fazla milletvekili çıkaran illerin 7 sayısı 
esas alınarak seçim çevrelerine ayrılması, 6 ve 7 mil
letvekili çıkaran seçim çevrelerinde, son milletvekil
liğinin en çok oy alan partiye bırakılması ve seçim 
çevresi barajının bir eksiği ile 'hesaplanması bu ama
ca yönelik önerilerdendir. ANAP bütün hesabını bu 
mekanizmaya ve bu mekanizmanın kendi lehine ça
lışacağı varsayımına dayandırmaktadır. Anavatan 
Partisi, balığı dalyanda değil, dalyanın önünde ya
kalamak istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, teklif, parti liderinin ve li
derlerin etrafındaki dar fo'ir kadronun etkinliğini ar
tırmayı hedeflemektedir. 6 ve 7 milletvekili çıkaran 
seçim çevrelerinde merkez adaylarının ve en çok 
hangi oranda kullanılabileceği yasa ile belirlenmemiş 
ve sınırlanmamış merkez yoklaması ile belirlenecek 
adayların miktarı göz önüne alındığında, siyasette 
tek seçicilik haline dönüşen bu etkinliğin, lider ve 
dar bir kadro diktası yaratacağı bir gerçektir. Özel
likle parti içi demokrasiriin işlemediği, «patron karar 
verir, biz uyarız» kuralının geçerli olduğu bazı par
tiler için bu sonuç daha ağırlıklıdır. Bu çatı altında
ki tüm milletvekili arkadaşlarımı tenzih ederek söy
leyebilirim ki, teklif bu şekilde kanunlaşır, merkez 
adayı sayısı azaltılmaz, merkez yoklaması yasal ku
rallara bağlanmaz ise, liderlerin çantasını taşıyan mil
letvekilleri tipi, karikatürlerde değil, hayatı hakiki
ye sahnelerinde görünecektir. (SHP ve MOP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Adayların saptanması, seçimlerin en önemli, bu
na karşın her yanlış değerlendirmenin sisteme geo
metrik diziyle zarar verdiği bir parçasıdır. Teklif, 
yasada mevcut önseçim sistemini; yani adayların tüm 
partililerin iştiraki ile tespit edilmesi esasını kural 
olarak kaldırmamaktadır. Ancak, parti tüzüklerinde 
!bu sistemin yanında, başka ölçütlere de yer verile
ceğini kabul etmektedir. Malî külfetten kaçınılarak, 
hugüne kadar uygulanamayan önseçim sistemine ge
tirilen istisnalar, büyük ölçüde olacağından artık ku
ralın varlığından söz edilemeyecektir. 
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Halkın siyasal bilincine güvenmek lazımdır. Seç
menin, siyasî partilerin adaylarına değil, programları
na oy verdiği düşüncesi «bir ölçüde doğru ise de, par
tililerin adayını seçmek, onun hakkında söz sahibi 
olmak hakkına da azamî ölçüde saygı göstermek o 
kadar zorunludur. Hâlâ batı düzeyinde bir demok
rasiye sahip değilsek, bunun nedenlerinden biri de 
seçmenin siyasal 'bilinci ve kültür düzeyi değil, parü 
yöneticilerinin iktidar hırsı ve iktidar hesaplarıyla 
s istem geÜÜrmelerindedıir. 

Anayasamız, seçimlerin her aşamasında, yargı de
netim ve gözetimini öngörmüştür. Merkez ve mer
kez kontenjan adayları bu denetim dışına çıkarılmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, basit birkaç husus hariç, si
yasî partiler üzerindeki denetim, partilerin uyması 
gereken yasaklar ve siyasî partilerin kapatılması ne
denleri teklifte yer almamıştır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Anayasamızın 68 
inci maddesinde yer alan «Siyasî partiler, demokra
tik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» tümcesi
nin, siya'sal bir özdeyiş olarak karmamasını, Anaya
sanın getirdiği kısıtlamalara ve yasaya geniş ölçüde 
yansımasını, kısacası, siyasal .yaşama sokulmasını 
amaçlamak tadır. 

Cumhuriyet Başsavcılığına tanınan geniş denetim 
yetkisi, siyasî partileri âdeta iktidarın vesayeti altına 
sokmaktadır. 

Üyelerden nüfus kâğıdı örneklerinin alınması hük
münü kaldıran 'teklif sahipleri, bütün üyelerin kim
liklerinin Cumhuriyet Başsavcılığında bulunmasının 
zorunluluk olmadığını düşünmemişler, konuya sadece 
tonlarca kâğıt birikmesine neden olan bir bürokrasi 
sorunu olarak yaklaşmışlardır. 

Cumhuriyet 'Başsavcılığındaki parti sicilleri herke
se açıktır. Güvenlik soruşturması uygulaması yü
rürlükte kaldıkça ve temel hak ve hürriyetlere yakla
şımı bilinen iktidarlarca nasıl tırmalandırılacağı endi
şesi varoldukça, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, siya
sî parti üyelerinin kimliklerinin Cumhuriyet Başsav
cılığında bulunmasına karşıdır; bu makama değil, 
sisteme karşı bir güvensizlik içindedir. 

Siyasî partiler için, Atatürk ilke ve devrimleri, 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, mil
let egemenliği, temel hak ve hürriyetlere, insan hak
larına saygı, demokratik ve lâik cumhuriyet ilke
leri, kişi, sınıf ve zümre egemenliğinin önlenmesi, 
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parti içi çalışmalarda demokrasi esaslarına uygun
luk, yabancı devlet ve kuruluşlardan yardım alma
mak ve benzerleri gibi temel unsurlar dışında, siya
sal partiler için yasak getirilmesini ve bunların ka
patılma nedeni sayılmasını doğru bulmamaktayız. 

Sendikaların, demeklerin, kamu kurum ve kuru
luşlarının, günlük değil, ancak geniş anlamda poli
tika dışında tutulmasını, kendi demokrasi anlayışı
mızla bağdaştıramamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, teklif, siyasî partilerin radyo 
ve televizyon aracılığıyla propaganda yapmalarını 
gün ve süre olarak kısıtlamakta ve yeni b'ir buluş 
olarak, reklamcı demokrasiyi getirmektedir. Yasanın 
mevcut hükmü ile seçime katılan tüm siyasî partiler 
bugün eşit olarak, 7 gün ve toplam 80 dakikalık sü
re olarak bu haktan yararlanmaktadır. Teklifte ise, 
Mecliste grubu olan partilere 4 defada 50 dakika, 
'Mecliste tmesil edilen partilere 3 defada 40 dakika, 
'Mecliste temsili edilmeyen partilere 2 defada 30 da
kika önerilmekte, miktar ve günler azaltılmaktaldır. 
Anavatan Partisi, kendi minderinde güreşecekleri el
den geldiğince mikrofondan ve ekrandan uzak tut
maktadır. Bunun hukuksal nedenini anlamak müm
kün değildir. 

^Reklamcılık yöntemiyle propaganda, halk tabi
riyle, parayı verenin düdüğü çalması ği'bi görünmek
te ise ide, aslında başka bir yarar amaçlanmıştır: Bu 
tür propaganda, fonda her türlü görüntüye yer vere
bilecektir. Sadece diğer partilere sataşma ve haka
ret kastının bulunmaması aranılmıştır. Burada, ANAP 
m yanıldığı ıbir nokta vardır1: Halkımız, bu tür ko
nuşmaları dinlerken, «İcraatın İçinden» programıyla 
çağrışım yapacak, yaşadığı acı gerçekleri, mutfağı ile 
odasının devlet zoru misafirinin nasıl göstermeye ça
lıştığını anımsayacakbr. Türk halkı bir kere aldan-
mıştır, bunu yinelemeyecektir, Türk 'Halkının 'belleği 
nisyanla malul değildir. 

Sayın milletvekilleri, partilerin en yetkili kurulu 
merkez organı, merkez karar ve yönetim kuruludur. 
Bu kurul, 'büyük kongre tarafından seçilmektedir. 
Parti tüzüğünün öngördüğü şekliyle, tek bir kurul 
'h'alinde olabileceği ği'bi, büyük kongrece ayrı ayrı 
seçilen merkez karar kurulu ve merkez 'yönetim ku
rulu adıyla iki kurul halinde de olabilir. Bu durum, 
üst düzeyde aynı hukukî ve siyasî güce sahip olan 
organın varlığına neden olmaktadır; bu nedenle, yö
netim ilkelerine aykırıdır. Kanundaki düzenlemenin 
yerine, büyük kongrenin merkez karar ve yönetim 
kurulunu seçmesi ve bu kurulun da kendi içerisin-
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den denetleyeceği, gerektiğinde tamamen veya kıs
men değiştirebileceği yönetim kurulu oluşturmasını, 
partilerin çalışmasında rahatlık sağlayacağını kabul 
ediyoruz. Bu konudaki önergemiz yüce Meclisin tak
dirine sunulmuştur. 

'Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki vatandaşları
mızın oy kullanmaları Anayasal haklarıdır. Teklif sa
hiplerinin getirdikleri çöziüm ile Sosyaldemokrat 
Halkçı Partiriin teklifindeki düzenleme esasta birbi
rinden farklıdır. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin tek
lifinde, konsolosluk veya elçiliklere konulacak san
dıklarda, pasaport gösterilerek ve seç'im çevreleri esas 
alınarak oy kullanılması getirilmiş ve seçim güven
liği gözetilimiştir. ANAlP'ın teklifinde ise bu vatan-
daşlarımızm gümrük kapılarında 70 gün süre ile ve 
24 saat görev yapacak sandık kurulları aracılığı ile 
oy kullanmaları öngörülmektedir. Bir tür sabahçı kah
vesi sistemi getirilmiştir. Oy pusulalarında adayların 
isimleri bulunmayacak, seçim çevreleri itibariyle ve 
bağımsızlar için oy kulllanılımayacakıtır. Sandık ku
rulları nöbet değiştridikçe sandıklar açılarak zarf
lar bir torbaya konulup, 'hâkime teslim edilecektir. 
Bu uygulama, seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek
tir; sandık bir kere açıldı mı, her şey olabilecektir. 

Avrupa'da bulunan vatandaşlarımızın büyük bir 
kısmının ve özelikle, oıiktariao ne olursa olsun, de
nizaşırı ülkede yaşayanların, 70 günlük bir süre ta
nınmış bulunsa dahi, doğal bir nedenle büyük ölçüde 
yurda gelebilecekleri düşünülemez. Bu yönüyle de 
bu sistem, parasal gücü fazla olan siyasal partilerin, 
yakın ülkelerdeki yandaşlarını bindirilmiş kıtalar ha
linde Türkiye'ye getirmesi hesabına dayanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, teklifte yer alan merkez 
adaylığı, üzerinde durulmaya değer niteliktedir. 6 ve 
7 milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde sonuncu ımil-
ıletvekill'iği en fazla oy alan partimin merkez adayına 
verilecektir. Bu sistem, küçük partilere merkez ada
yı seçbirebifcnek imkânını tanımamaktadır. Çünkü, 
bu adayı listenin baş kısmına koyma olanağı yoktur. 
Bu nedenle merkez adaylığı, iki büyük partinin te
kelinde kalan bir uygulama gösterecektir. Ayrıca, 
merkez adayı çıkaran partinin aldığı fazla oylar, bü
yük bir olasılıkla tüzüğünde 'öngördüğü yöntemle tes
pit edilen adayın seçilmemiş olması sonucunu doğu
rabilecektir ki, bu, ANAP milletvekillerince değer
lendirilmesi gereken bir noktadır. Kahramanmaraş'ta 
6 Kasım seçimlerinde ANAP, 1 500 oy fazla alsay
dı dördüncü milletvekilini çıkarıyordu. . 
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Sayın milletvekilleri, siyasal partilerin birleşime- • 
leri Anayasanın yasaklamadığı ve yasanın 109 ve 110 
uncu maddeleriyle imkân verilen siyasal 'bir olgu
dur. Birleşmenin gerçekleşmesi, v her şeyden önce ge
nel başkanların özverilerine ve tabanın anlayış ve 
özlemlerine 'bağlı ise de, 'hukuksal düzenlemelerle bu
nun kolaylaştırılması gerekmektedir. Birleşımenıin, sağ 
kesim için, güncel 'bir konu olduğu bilinmektedir. 
Sosyaldemokrat Halkçı 'Parti oluşumunu, kcımedi-po-
litik girişimlerle güçsüzleşbirmeye ve engellemeye gay
ret gösterenler, sağdaki (birleşmeden daha çok rahat
sız olmaktadırlar. Bu nedenledir ki, SHP'nin tekli
finde yer alan düzenleme komisyonlarda elle alınma
mıştır. Dileğimiz, bu konudaki önergemizin, sağda 
bütünlüğü isteyen milletvekillerince desteklenmesidir. 

Sayın ımilletvekillerıi, mazereti olmaksızın oy kul
lanmayanlara verilen para cezası, dört kat artırıla
rak 10 bin Türk Lirasına çıkarılmaktadır. Anayasa
mız 67 noi maddesinde, «Vatandaşlar seçme ve halk 
oylamasına katılma hakkına sahiptirler» denmektedir. 
Bu suretle, seçimlere katılmayı, Anayasamız 'bir hak 
olarak fcabull etmiş, bir görev olarak kabul etmemiş
tir. Bu nedenle, vatandaşı mutlaka oy kullanmaya 
zorlamak, yapay 'bir yaklaşımdır. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın milletvekilleri, süremiz dolmak üzeredir. 
Sayın Bayezit'in 5 dakika kadar hakkı olan bir sü
resi daha vardır. Sayın Bayezit'in konuşması bi
tinceye kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum : 'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT '(Devamlla) — Sayın mil

letvekilleri, Sosyaldemoikrat Halkçı 'Parti Grubunun 
teklif üzerindeki görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. 

Önerilen değişikliklerin pek çoğu, kamuoyu yok
lamalarında Türkiye'nin birinci partisi haline gelen 

Sosyaldemoikrat Halkçı Parti için, parti menfaatini 
düşündüğü takdirde, sırt çevirmemesi gereken bir ni
mettir. 

Bu cümleyi bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar : 
Önerilen değişikliklerin pek çoğu, kamuoyu yokla
malarında Türkiye'nin birinci partisi haline gelen 
Sosyaldemokrat Haıllkçı Paırfci için, parti menfaatini 
düşündüğü takdirde, sırt çevirmemesi gereken bir ni
mettir. (SHP susallarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ancak, bizim için asıl olan, partilerin çıkarı değjl, 
demokrasinin sağlamlığıdıır. 

Türik demokrasisinin, halkın siyasî tercihinin ola
bildiği ölçüde yansıdığı bir seçimle iş başına gelen 
'iktidarlara ihtiyacı yoktur. Türk demokrasisinin, hu
kuken (tüzelikişiiik kazanmış siyasal topluluklara değil, 
siyaset biliminin ölçütlerine uygun ve Türk halkının 
serbest iradesine dayanan siyasî partilere ihtiyacı 
vardır. 

Türk Milleti, siyasî partilerin, maçı, matematik 
denıMemleninde, 'tüzük maddelerinde değil, sahada 
kıazanmasını istemektedir. Türk Milleti, kendini yö
neten şişirilmiş bir iktidar değil, kendini temsil eden 
güçlü bir 'iktidar istemektedir. 

İşte bu nedenledir ki, sadece Demokrat Parti 
zamanında gördüğümüz mantıkla hazırlanmış o'lan bu 
tekliflin karşısında Sosyalıdemakrat Halkçı Partinin 
tutumu olumsuzdur ve kuıllanacağımız oy, ret oyu
dur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuş

tur. 
Gündemdeki konuları sırasıyla 'görüşmek için, 19 

Mart 1986 Çarşamba günü saat 15.0Ö'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.01 

»-•-« 

— 273 



T. B. M. M. B: 80 18 , 3 . 1986 0 : 1 

V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, «Niksar Suyu» nun satışında şartname hüküm
lerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydının yazdı 
cevabı (7/820) 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıitlanımasını arz ve 
rica ederim.,. 

Saygılarımla. 
Him'i Natfbaritioğlıı 

Erzurum 

(Soru 1; Asil Nadir şirketler gru'bunca Niksar su
yunun münhasır satıcılığında mevcut şartnamenin 
çiğnendiği söylenmektedir. Doğru mudur?. 

Soru 2. Bu konuda bir soruşturma yaptırmayı 
uygun bulur musunuz?. 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 14,3.1986 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/213 
Türkiye Büyük Mülılet Meclisli Başkanlığıma 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bask. 1.2.1986 
tarih ve 7/820-5200/20120 sayılı yazınız. 

İlgideki kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Erzu
rum MiiîletVdkili Hilmi NaHbamtoğlü'nun yazılı soru 
önerge cevabı eklidir. 

©ilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun Yazılı 
Soru önergesi ve Cevalbı : 

'Soru L Asil Nadir şirketler grulbunca Niksar su
yunun münhasır satıcılığında mevcut şartnam'erim 
çiğnendiği söylenmektedir. Doğru mudur?. 

(Soru 2. IBu konuda 'bir soraşjturma yapltırmayı 
uygun bulur musunuz?. 

Cevap önergede konu edilen «şartname» nin Nik
sar Belediyesi ile Asil Nadir. Şirketler Grubu arasın
da akdedilen 23.5.1983 tarihli «İmtiyaz» sözleşme
si olduğu kanaatine varılmış olup sözleşmenin ne se
kilide ihlâl edildiği hususu önergeden anlaşılamamış-

CEVAPLAR (Devasın) 

tur. Bakanlığımıza herhangi bir şikâeyt konusu inti
kal ötmediği gibi su güvenliği açısından Bakanılığıım 
gerekli denetlemeleri her zaman olduğu gibi sürdür-
onektedir. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Madencilik Fonunun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/877) 

Tüılki'ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı Sayın Sudi Türel tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim-. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Madencilik Fonu» nda 1985 yılında 
toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir?. 

a) IBütçe ödeneğinden kullanılan, 
b) Madencilerden bilanço kârının % 5 katkı payı, 
c) Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre mas

raf avansı, 
d) trad kaydedilen 'teminatlar, 
e) Rezervasyon ücretleri, 
f) Müsadere edilen malzeme satış bedelleri, 
ig> Açık artırma gelirleri, 
h) ihbar ve buluculuk haklarından fona aktarı

lan, 
i) Maden ith'aıîalt ve İhracatından alınan fon pay

ları, 
j) Kritik maden stokunun satış bedelleri, 
k) Verilen kredi faiz ve taksitleri, 
1) Diğer gelirler, 
m) Bu fona diğer fonlardan aktarıma yapılmış

sa, tutarları ve fonların adları. 
Soru 2. (Bu Fondan 1985 yılında yapılan harca-

maların tutarları ayrı ayrı nedir?. 
a) Kontrol ve denetimi içlin harcırah ve zarurî 

masraflar, 
b) Davalar için avukatlık ücretleri, 
c) Kritik madenlerin stoklama bedelleri, 
id) Zararına yapılan maden ihraç bağlantıları 

sübvansiyonları, 
e) Yurt içi destekleme maden alımları, 
f) Madenciliği desteklemek için verilen krediler, 
g) Yeminli teknik bürolara ödemeler, 
h) Kanurfün uygulanmasıyla ilgili basım, yayım, 

ifan ve kırtasiye masrafları, 
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i) Bilgisayar, büro makineleri ve hizmet akım
ları, 

j) Fonun yönetüım ve personel masrafları, diğer 
'harcamalar, 

k) Bu fondan diğer fonlara atarma yapılmışsa, 
tutarları ve fonların adları. 

Soru 3. Bu fondan madenciliği desteklemek için 
kredi verilmişçe, hangi kuruluşlara, ne tatarlarda, 
hangi faiz oranlarıyla kredi veritaişiffc?. 

T.C, 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : 71.053.2 - 802 - 4275 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : 10.2.1986 gün ve 7/877 5300/20464 sayüı ya

zınız. 
lllgi yazı ekinde Bakanlığıma intâkal ettirilen 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
Madencilik Fonu'nuh 1985 yılı geİr ve giderlerine 
ilîslfcin fazılı soru önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 

Madencilik Fonu, 15.6.1985 tarihinde yürürlüğe 
giren 32113 sayılı Maden Kanunu ile ihdas edlilmiiştlir. 
MadeneSl'ik Fonu'nun almacı, kuruluşu, idaresi bu 
fondan kredi veriîme'si 'gibi hulsusıları düzenleyen Ma
den Kanununun uygulanmasına dair yönetmelik ise 
22.8.1985 tarihinde yürürlüğe girtmişjtir. Bu itibarla, 
1985 yılı için aşağıda dercedilen büğlülerin bu hususlar 
dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

1. Madencilik Fonu Hesabının 31.12.1985 tarihi 
itibarıyla'gelirleri : ' 

a) Maden ithalatından 
yapılan kesintiler : 895 341 036,88 TİL 

b) Maden ihracatından 
yapılan kesintiler : 137 041 230,38 TL. 

c) Kitap satış 
gelirleri 712 500,00 TL, 

d) Fotokopi satış 
gelirleri 475 200,00 TL. 

Toplam : 1 033 569 967,26 TL. 

Kanun ve yönetael'ilkte zikredilen diğer fasülar-
dan gelir sağlanmamıştır. 

2. 'Madencilik Fonu Hesabından 31.12.1985 ta
rihi itibarıyla herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

3, Madencilik Fonundan 31.12.1985 tarihi İtiba
rıyla kredi tahsisi yapılmamıştır, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

'Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu'nun, 
Tokat İli Sağlık Kolejinde görevli bir öğretmene iliş
kin Millî 'Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Mehmet Ay-
dın'm yazılı cevabı (7/889) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hİlmli Nallbamtoğki 

Erzurum 

Soru 1. IBir fotokopisini evvelce sunduğum, 
'mektupta bahsettiği üzere,' 

Tokat İli Sağlık Kolejinde görevli kör öğretmen 
fibralhîm Güney'in, okuyan ebe - hemşire talebelerini 
rahatsız ettiği konusunda ne gibi bir tahkikat veya 
tdtfcİkat yaptırıldı?. 

Konu doğru ise, bu öğretmen hakkında ne mua
mele yapıldı?. 

(Not : Mektubun aslı yedimde mahfuzdur.) 
T.C. 

Sağlık ve iSosyaıl Yardım 
Bakanlığı 14.3.1986 

Huku 'Müşavirliği1 

Sayı : HM 9239/215 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : İÜ .2.1986 tarih ve K.K.D. Bşk. 7/889-5314/ 
20521 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına gönderilen Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalban'toğlü'nun yazılı soru önergesi ilgisi ne
deniyle anılan Bakanlıkça 17.2.1986 tarih ve 000-1-Bü-
ro Md. - 78 sayılı yazı ekinde Bakanlığıma gönderil
miş olup, önerge cevabı ilgide sunulmuştur. 

Bingilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 
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Erzurum MilıleiüvekiıM Himli Nalbantoğhı'nun Yazılı 
Soru önerge Cevabı : 

1. Bir fdtoktapiısini evvelce sunduğum, mektupda 
bahseütiğiım üzerej 

Tokat İli Sağlık Kolejinde görevli kör öğretmen 
İbraMim Güney'in, okuyan ebe • hemşire talebelerini 
rahatsız ettiği konusunda ne gibi bir tahkikat veya 
tetkikat yaptırıldı?. 

Konu doğru ise, 'bu öğrenmen hakkında ne mua
mele yapıldı?. 

'(Not : Mektubun aslı yedimde mahfuzdur.) 
1. ISağlık Meslek Lisesinde görevli öğretmen İb

rahim Güney hakkında Bakanlığımız Teftiş Kurulu 
Başkanlığında tahkikat yapılEmış olup 26.12.1985 ta
rih ve 24-1 sayılı teftiş raporunda adıgteçenin okul 
öğrenoi ve personeli arasına nifak soktuğu, okulun 
eğMm ve öğretim düzeni ve huzurunu bozucu tutum 
ve davranışlar içinde bulunduğu, okul içerisinde gü
ven ve icbarını kaybettiği, sayılan nedenlerle disiplin 
cezası ile tecziyesini ayrıca bir başka ilre eğitim ve öğ
retim hizmetleri dışında tayininin kamu yararı gereği 
olduğu belirtilmîş'tir. İbrahim Güney Siirt Valiliği 
emrine şef olarak naklen tayin edilmiş, ancak Disip
lin Suçlarının Affına Dair Kanun gereği disiplin ceza
sı ile tecziyesi cihetine gidilememiştir. 

Adı geçenin dosyasının tetkikinden Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığında çalıştığı yıllarda göz
lerinin görmemesi mazeretine sığınarak öğrencilere 
ahlâkî değerlere uymayan sözler söylediği ve do
kunduğu tespit edilerek disiplin cezası verildiği an-
laşılmıştur. 

4. •— 'Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğltfnun, 
hastanelerde mevcut [olmayan bazı cihazların hastala
ra aldırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'in yazılı ce
vabı (7/890) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aç/ağıdaki sorularımın Sağlık Ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilimi NaUbantüğlu 

Erzurum 

Soru JL İşçi, memur veya emekli işçi ve memur
ların özürlü olanlarına, özür için gerekli cihazlardan, 
hastanede olmayan cihazların yapımı neden dışarı ha
vale edilmiyor?. Oıkıayan cihazlar neden özürlüye al
dırılıyor?. Onlara külfet değil rni?. 

Soru 2; Bu gibi hastalara hastanelerde diş yapı
lıyor, gözlük veriliyor, demir çizme ve tekerlekli ara
ba, takma kol, bacak veriliyor da neden bulunmayan 
cihazlar hastaya aldırılıyor?.. 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 14.3.1986 
HUkuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/214 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.2.1986 tarih ve K.K.D. Bşk. 7/890-53*15/ 

20525 sayılı yazınız. 
t'lgi yazınız ekinde alınan Erzurum Mİletvekili 

Hilmi Naflbantoğlu tarafından verilen yazılı soru öner
ge cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aıydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Cevap : Yürürlükte bulunan mevzuatta özürlü has
talara gerekli protezlerin hastanelerce verileceğine iliş
kin bir hüküm bulunmamakitadıır. Hastanelerimiz usu
lüne uygun şevki yapı'İmış memur, emekli ve gerektiğin
de işçilerin muayenesini yapar ve hangi protezin ge
rektiğini belirler. Protezler hastane dışında yurt için
den, bulunmuyorsa yurt dışından hasitalarca temin edi
lir. Protez bedellerinin ödenmesi ise hastanın bağlı 
bulunduğu kurumu ve mevzuatını ilgilendirir. Bu iti
barla protezlerin alımı ve bedellerinin ödenmesi ile il
gili soru önergesinin Maliye ve Gümrük Bakanı île 
Sosyal Güvenlik Bakanına tevcihi gerekir. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
şehirlerarası yollardaki lokanta ve diğer tesislerin de
netimine ilişkin sorusu ive Maliye {ve 'Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/891) 

Türkiye Büîyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantöğlu 

Erzurum 

Soru 1. Yol boyu restoranlarında yemek fiyatla
rını kontrol eden bir merci yok mu?. 

$oru 2. Şehirlerarası otobüslerde bilet kesilme
yenleri kon'trol eden bir merci yok mu?. 
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Soru 3. Yol boyu restoran yakınlarında akarya
kıt istasyon bitişiğinde çalıştırılan WC'ler neden para
lı?. 

Öaru'4. Bu WClerde, günde en az bin kişinin 
ihtiyacı için 20 TL.̂ dian 20 000 TL. toplandığına gö
re bunlar vergi ödüyorlar mı?. 

T.C 
Maileye ve Gümrük 

Bakanlığı 25.2;1986 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

İKOOR : 2262109-6 - 13457 

Türkiye Bülyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1!1.2.1986 gün ve 7/891/5316/20526 sayılı yazı

nız. 
Yazınıza ekli soru önergesinde yer alan ve Bakan

lığıma yöneltilen soruların bir kısmı İçişleri Bakanlığı 
ile bir 'kışımı da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile illğii 
ıbulunmakfadn\ 

Söz konusu önergenin anılan Bakanlıkların da 
mütalaası alınmak suretiyle topluca cevaplandırıl'abil-
mesi bakımından bir aylık ek süre verilmesini arz 
öderim. 

Malîye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcdbe AlpDemoçin 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 18.3,1986 
Getrler Genel Müdürlüğü 
KOOR : 2262109-6 - 18379 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 11.2.1986 tarih ve 
7/891/5316/20526 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naflbanitoğlu tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Silindiği üzere, Turizm İşletmedi Belgeli tesis
lerin fiyat kontrolü, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka
nunu gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın
dan yapılmaktadır. 

'Belgeli olmayan tesislerden Belediye sınırları için
dekiler belediye elemanlarınca, beledliye sınırları dı

şında kalanlar îse valiliklerce (Başbakanlığın 5.4.1982 
gün ve 19-383-04'8ı87 «1982/29» sayılı genelgelerinde 
de açıkça belirtildiği üzere) fiyat ve diğer yönlerden 
ikontrol edilmektedir. 

Ayrıca bu tür yerlerin fiyat tarifelerinsin tanzimi 
ve denetimi konusunda yeni hazırlanan «11 özel İda
releri Kanunu» tasarısına hükümler konulmuştur. 

2. İKatma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe 
fglirme'sıiyle birlikte başlatılan ve halen devam etmek
te olan yoğun ve yaygın vergi denetimlerinde diğer 
mükelleflerin yanı sıra, yolou nakliyatı ile uğraşanlar 
da gerek biletlerin satıldığı mahalde gerekse yol gü
zergâhlarında sürekli olarak denettenimekte ve yolcu
lara bilet kesilip kesilmediği kontrol edilmektedir. 

3. Yol boyu restbrarit yakınlarında ve akaryakıt 
istasyonları bitişiğinde çalıştırılan WC'lerin paralı ol
ması verilen bir Hizmetten ücret alınıp alınmayacağı 
'bakımından işletme sahipleri ile ilgili •bulunmaktadır. 

4. (Söz konusu WCUeri, ücret karşılığı işletenler 
mükellefiyetlerini tesis ettirip bu faaliyetleri sonucu 
elde ettikleri gelirleri üzerimden vergi ödemektedirler. 

(Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Malîye ve Gümrük Bakanı 

6. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi ıNalbantoğlu'nun, 
ilkokul öğretmenlerinin branşlaştırılmasına ilişkin so
rusu ve MilU Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/901) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nallbantoğlu 

Erzurum 

1. İlkokullar Temel Eğitim Okulu şekline dö
nüştürüldüğüne göre şimdiden BEŞ sınıflı ilkokullar-
daki öğretmenler de IBranştırılamaz mı?. 

2i Ülkokul öğretmenlerinin branşlaştırılması için 
bir hizmet içi eğitimi uygun buluyor musunuz?. 

3. Yükseköğretim Kanununda, öğrenci dernekle
rinin' kurulması içtin rektörlükten izin alma koşulu 
var mı?. Yok ise bazı rektörlükler bu koşulu neden 
istiyorlar?. Bu yolda bir tamim yapmayı uygun bu
lur musunuz?. 
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T.C. 
Millî Epiim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 17,3.1986 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı •: 322-2. MEV, §b« Md. 

7495 
Konu : İlkokullarda branş öğretmenliği. 

Türkiye Bülyü'k Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : TBMIM Genel Sekreterliğinin 11.2.1986 ta

rih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka
nun ve Kararlar Müdürlüğünün 7/901-5330/20559 sa
yılı yazısı. 

Erzurum Mmetvekİli Hillmî Nallbantbğlu tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen ve iDg'i yazı ekinde alı
nan yazılı soru önergesi incelenmiştir; 

1. İlkokulda her öğrenciyi kendi yaş grubu için
de «dbütün olarak» ye'Lişitiiır'me'k esastır. İlkokul döne
mli, öğrencinin herhangi bir dersten başarısızlığına ba
kılarak eleneceği bir dönem değil, fakat programın
da öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici ça
lışmaların ortak katkısıyla ilgili, istidat ve yeteneği 
ölçüsünde yetiştirileceği bir dönemdir. Bu bakımdan 
halen yürürlükte bulunan «Temel Eğitim Birinci Ka
deme (İlkokul) Yönetmeliği» nin 71 inci maddesi ge
reğince; ilkokullarda sınıf öğretmenliği esastır, 

Ancak, ilkokulların 4 üncü ve .5 inci sınıflarında 
okutulan derslere, branş öğretmeni yetiş/tiren Eğitim 
Enstitüsü, Yüksek Mâm Enstitüsü, Islâmî İlimler Fa
kültesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarından isteklile
rin ilkokullara branş öğretmeni olarak tayin edile
bilecekleri, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu
nun 29.1.1985 tarih ve 245 sayılı Kararı ile kararlaş
tırılmış bulunmaktadır. 

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
48 inci madldesi gereğince öğretmenler, hizmetiçi eği-
Dimi kurs ve seminerlerinden periyodik olarak geçi
rilmektedir. Ancak halen uygulanmakta olan h'izımiet-
içi eğitimi kursları, öğretmenlerin branşlarını değişti
recek nitelikte bulunmamaktadır. 

3. Üniversite öğrendi dernekleri ile iligil'i olarak 
Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığından alınan bilgi
ye göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 59 
uncu maddesinde; Yükseköğretim kurumlarındaki öğ
retim elemanları ile her düzeydeki öğrencilerin kamu 
yararına olan dernekler dışında herhangi bir derneğe 
üye olmalarının rektörün iznine bağlı olduğunu hük
me bağlanmıştır. öğrenci dernekleri kamu yararına 
olan derneklerden sayılmadığından, bu derneklere üye 
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olmalarının da rektörün iznine tabi oîmafcı gerekmek
tedir. 

Ancak, 2908 sayılı Demekler Kanununun 16 ncı 
maddesinin son paragrafında; «Yükseköğretim öğren
cilerinin, kurumlarından alacakları öğrenci belgesi ile 
öğrenci derneklerine yaptılkları müracaat üzerine üye
liğe kalbulleri zorunludur.» hükmü uyarınca öğrenci
lerin, ilgili üniversite rektöründen izin almadan öğ
renci derneklerine üye olabilecekleri düşünülmüş ve 
uygulama bu yönde yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Bmiroğlu 

Millî Eğittim Gençlik ve 
Spor Bakam 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Dev
let Su İsleri Balıkesir Bölge Müdürlüğüne teknik ele
man kadrosu verilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin yazılı cevabı 
(7/945) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

19.2*1986 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 
1. Balıkesir Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü 

bölgede büyük çapta 4 baraj ve diğer tesisleri yapa
caktır. 

2. Milyarlarla ifade edilen bu ihalelerin mevcut 
teknik elemanlarla yürütülmesi zordur. 

Balıkesir Bölge Müdürlüğünü mühendis kadrosu 
vermek suretiyle takviye etmeyi düşünüyor musunuz? 

Bu işlerin yapımı kontrola bağlı ve gerekli işlem
lerin yapılabilmesi, teknik elemanla yürüyeceğine gö
re nasıl tedbir düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 13 .3 . 1986 — 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 71 -053-2-800-4212 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: 24.2.1986 gün ve 7/945-5451/20930 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Ba

lıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in, Devlet 
Su İşleri Balıkesir Bölge Müdürlüğüne teknik eleman 
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kadrosu verilmesine ilişkin yazılı soru önergesiyle il
gili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

3242 sayılı 1986 Malî Yılı Bütçe Kanununun 25 inci 
maddesinin (a) fıkrası uyarınca, genel bütçeye dahil 
dairelerle katma bütçeli idarelere ve bunlara bağlı 
kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar
dan 31.12.1985 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu ta
rihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan 
atama amacıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabi 
olduğumdan; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tah
sis edilmiş bulunan serbest kadroların bir kısmının 
açıktan atama amacıyla kullanılması için Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı nezdinde gerekli teşebbüste bulu
nulmuştur. Boş kadrolara açıktan atama izni alındı
ğında DSt Balıkesir XXV. Bölge Müdürlüğü, atana 
cak teknik elemanlarla takviye edilecektir. 

Diğer taraftan adı geçen Bölge Müdürlüğünün 
personel ihtiyacı, diğer kurumlardan DSt emrine nak
len geçmek istiyen personel ve DSİ Genel Müdür
lüğü adına burslu olarak öğrenim yapıp mezun olan 
elemanların bir kısmı ile karşılanma cihetine gidil
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Devlet Bakanı 

8. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Ja
ponya ve Çin gezisine katılanların yurda getirdikleri 
eşyaların gümrük muayenesine ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazdı cevabı (7/949) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi arz ederim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

1. Sayın Başbakanın 1985 yılı içinde Japonya ve 
Çin'e yaptığı gezilere katılanların, Hong - Kong ve 
Singapur'dan uçakla yurda getirdikleri basında geniş 
bir şekilde yer alan, dört kapılı buzdolabı ve diğer 
gümrüğe tabi eşyalar, gümrük muayenesine tabi tutul
muş mudur? 

2. Gümrük muayenesi yapılmışsa, gümrüğe tabi 
eşyaları kamyonla ve resmî araçlarla evlerine götüren
ler kimlerdir? Bunların herbiri hangi eşyalar için ne 
kadar gümrük vengîs'i ödemişlerdir?. 

3. Gümrük muayenesi yapılıp vergi alınmamışsa 
sebebi nedir? 
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i 4. Gümrük muayenesi yapıp vergi tahakkuk et
tirmeyen ve vergi vermeyenler hakkında herhangi bir 
yasal işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa sebebi ne
dir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 14.6.1986 
Gümrükler Genel 

I Müdürlüğü 
I Sayı: GÜM. t. Y. S. 3028836/2- 11321 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 24 Şubat 1986 
tarih ve 7/949 - 5465/20983 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Aydın Milletvekili Sayın Ertuğrul GÖKGÜN tarafın
dan sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

7.7.1985 günü Başbakanımız ve beraberindeki he
yeti getiren Türk Hava Yolları özel uçağının inişini 
müteakip Türk Hava Yollarınca bagajların Şeref Sa
lonu önüne indirilmesi işlemlerini takiben nöbetçi 
Gümrük Müdür Muavini Başkanlığında o gece gö
revli muayene memurlarının tamamı (3 Muayene Me
muru) o saatlerde başka uçak olmaması nedeniyle 4 
kişi olarak Şeref Salonu kapısında yer almışlardır. Ay
rıca, Bakanlığım Muhafaza Teşkilatı yetkilileri de ba
gajların çevresinde gereken önlemleri almışlar ve ken
di yönlerinden uçağa ait rutin olan sayım, kontrol ve 
mühürleme işlemlerini yapmışlardır. Daha sonra uçak 
İstanbul'a hareket edeceğinden refakatçi olarak bir 
muhafaza memuru uçağa bindirilmiş ve uçağın İstan
bul'a inecek yolcuları da Atatürk Hava Limanında dış 
hat yolcularının muhatap olduğu standart işlemler çer
çevesinde gümrük işlemlerine tabi tutulmuşlardır. 

Esenboğa ve Atatürk Hava Limanlarında uçağın 
yolcularına gümrük işlemleri açısından herhangi bir 
ayrıcalık tanınmamıştır. Kaldı ki, ekli genelgenin 4. 
maddesinde «Yolcular hakkında yazılı, imzalı ve ad
resli ihbar mektupları bulunmadıkça veya idare amir
lerince lüzum görülmedikçe yurda giriş ve çıkışlarda 

I sözlü beyanla ve sadece dıştan muayene ile yetinile-
cektir.» denilmektedir. 

I Sözkonusu uçak yolcularına da, bu genelgeye göre 
I uygulanmakta olan standart işlemlerden ayrı bir güm-
I rük işlemi yapılmaması tabiîdir. 
I Diğer taraftan, 31.3.1985 gün ve 18711 sayılı Res-
l mî Gazete'de yayımlanan 26.3.1985 gün ve 85/9319 sa-
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yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yolcuların FOB 500.— 
DM. veya eşiti döviz değerindeki hediyelik eşyaları 
Gümrük Vergilerinden muaf tutulmuştur. 

Bu nedenle yolcuların geldikleri ülkelerin özellikle
rine göre hediye edilebilecek nitelikte bulunan ve ti
cari mahiyette olmayan eşyaları hediyelik eşya mua
fiyetinden yararlanmak suretiyle muaf olarak ithal 
edilmektedir. 

Ayrıca, aynı Resmî Gazete'de yayımlanan zati 
eşya muafiyet listesi uyarınca, yolcuların sosyal ya
şantısına uygun ve giyinip kuşanmalarına mahsus eş
ya da aksesuarları ile birlikte Gümrük Vergilerinden 
muaf olarak ithal edilebilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Gümrükler Genel 

Müdürlüğü 
Sayı: t. Y. S. Şb. Md. 

K/2 -11765/84 -1745/1985 -106 
Konu: Yolculara uygulanacak işlemler 

GENELGE 

4 . 6 . 1985 

106 

ÎLGİ: 23 Mart 1984 gün ve 91 sayılı Genelge. 
Bilindiği üzere uluslararası düzeyde turizm hare

ketlerinin ve dolayısıyla turistin ülkeler ekonomisine 
katkıları günümüzde önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Bu düşünceden hareketle gümrük personelimize 
düşen önemli görevler yanında, 1985 yılı turizm sezo
nu nedeniyle turist ve yolcu işlemlerinin aşağıda belir
tildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür. 

1. Gelen yolculara kolaylık olmak ve işlemlerine 
sürat sağlamak üzere işaret levhaları konulacak, ayrı
ca yolculara yardımcı olmak üzere memurlar görev
lendirilecektir. 

2. Gümrük muayene memurları ile sahada gö
revli bütün memurlar göğüslerine isimlik takacaklar, 
muayene memurlarının kıyafetleri Bakanlıkça belir
lenen şekilde olacaktır. 

3. Muayene memurları kabinlerde oturmayacak
lar, peronların başında bekleyecekler, gelen araçları 
buralarda karşılayıp muayenelerini yapacaklardır. 

4. Yolcular hakkında yazılı, imzalı ve adresli ih
bar mektupları bulunmadıkça veya idare amirlerince 
lüzum görülmedikçe yurda giriş ve çıkışlarda sözlü 
beyanla ve sadece dıştan muayene ile yetinilecektir. 

5. Yolcuların muayene biçimi, akışı durdurmaya
cak şekilde düzenlenecek, vergiye tabi eşyası olanlar 
ile aramaya tabi tutulacaklar mutlak surette ayrı ye
re alınacaklar ve bunların işlemleri, bu tür yolcularla 
meşgul olacak muayene memurlarınca yapılacaktır. 

6. Yurt dışında ikamet edip, Türkiye'ye geçici 
gelen Türk uyruklu yolcuların, beraberlerinde geti
recekleri, televizyon, video - teyp, vb. eşya hakkında, 
vergileri iç gümrüklerde ödenmek üzere pasaportları
na kayıt sureti ile şevkine bu yıl da devam edilecektir. 
iç gümrüğe sevkedilen bu tür eşyanın vergilerinin 1 ay 
içinde ödeneceği yolculara hatırlatılacak ayrıca, pa
saportlarına da bu husus şerhen düşülecektir. 

7. Yolcu beraberi getirilip, giriş gümrüğüne ithal 
işlemi yapılan veya ithal işlemi iç gümrükte yapılmak 
üzere yolcu beraberinde iç gümrüklere sevk edilen eş
yanın cins, miktar (yazı ve rakam ile) ve seri numara
ları pasaporta okunaklı bir şekilde işlenecek, ithal ve
ya sevk işlemini yapan görevli memurun, ad, soyad ve 
sicil numarasının okunaklı olmasına dikkat edilecek
tir. 

8. Yolcu beraberinde geri gelmek üzere çıkışı ya
pılan eşyanın gümrük işlemlerini yapan görevlilerce 
cins ve miktarlar (sayı ve rakam ile) okunaklı bir şe
kilde pasaporta işlenecektir. 

9. Yolcu Salonlarının, sahaların, memurların ça
lıştıkları yerlerin, tuvaletlerin temiz tutulması sağlana
caktır. 

10. Gümrük idareleri turistlerce ilk muhatap olu
nan ve bir yerde Ülkemiz hakkında ilk intibaı verecek 
tarzda temsil görevi yapan kuruluşlardır. Davranışlar 
açısından güleryüzlü ve kibar olunması gereği de göz
den uzak tutulmamalıdır. 

Bilinmesini ve yukarıda belirtilen hususlara hassa
siyetle uyularak herhangi bir aksaklığa meydan ve
rilmemesini önemle rica ederim. 

Bakan Adına 
Ertan Cireli 

Gümrükler Genel Müdürü 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere, 
Dair Kanundan yararlananlara ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/957) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlamasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Bugüne kadar, Pişmanlık Yasası nede
niyle ifşaatta bulunanlar kaç kişi olmuştur? 

Soru 2. Bunlara iş verileceği, kimlik verileceği, 
estetik ameliyat yapılacağı söylendiğine göre; 

a) Kaç kişiye iş verilebilmiştir? 
b) Kaç kişiye estetik ameliyat yaptırılmıştır? 
c) Kimlikleri verilmiş midir? 
Soru 3. Hükümetçe vadedilenler yapılmadı ise bu 

kişilerin devletimize güvenleri sarsılmaz mı? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 13 . 3 . 1986 

Bakan : 311 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 6 Mart 1986 
tarih ve 7/957 - 5520/21291 sayılı yazınız. 

ilgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alınan 
ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, tara-

»« ^ » 
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fımdan yzılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru
larının cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'
nun şahsıma yönelttiği ve" tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği soruların cevapları aşağıda 
sunulmuştur. 

Sayın Nalbantoğlu, 3216 sayılı Bazı Suç Failleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanundan 
faydalanmak için ifşaatta bulunanların sayısı hakkında 
bilgi istemekte ve bu Kanundan yararlananlardan kaç 
kişiye iş ve yeni kimlik verildiğini, kaç kişinin estetik 
ameliyatının gerçekleştirildiğini sormaktadır. 

1. 15 Kasım 1985 tarihine kadar 3216 sayılı Ka
nundan yaralanmak üzere başvuranların sayısı 419'-
dur. 

2. 3216 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde «Bu 
Kanundan yararlananların talepleri halinde Devlet ta
rafından, hüviyet değiştirme dahil her türlü koruma 
tedbiri alınır» hükmünün uygulanması Bakanlığımın 
görev alanına girmemektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

- » * • 
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Uzman Erbaş Kanunu Tasarısına Veılilen Oylanın Sonucu : 

(Kaııurıla$rnı$tır.) 

ADANA 
Ahmet Akgiin Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmftt Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmftt Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğîu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 

326 

3(20 

5 

64 
10 

(Kabul Edenler) 

Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islıimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Reoeip Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztek'in 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal îğrek 
Fahir Sabun'iş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Matomud Altunaıkar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztüfk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Hilmi Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
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İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri! Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Kareli 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmud Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demürtaş 
thsan Gürbüz 
Hamit Melek 
M. Muraıt Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihrîbam Erden 
Mustafa Kemal To|aıy 
îbraıhilrn Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B< Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Salbit Batamlu 
Ömer Necati Cengiz 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 

Doğan Kasaroğlu 
Akan Kavak 
R. Ercüment Konulkman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğüne 
Tülay öney 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yasa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emkıbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrulah Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivano ğlu ( 
Işılaıy Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Süha Tartk yi 
Ali Aşkın Toktaiş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Ülkü Söylemezoğlu 
AH Topçuoğlu 

(KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akm 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Enön Fahrettin özddlek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet İlhamı Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
M ekin Sanoğhı 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğhı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi Önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağeıen 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

Rize 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğhı 
Rıza Tekin 
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SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halk Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altug 
Ruşıan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Müikerrem Taşcıoğİu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 

Osman Doğan 
Bahri Karakeçiili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevîi 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaiker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

Osman Bahadır 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıtvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutf ullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

ADANA 
Nuri Korkmaz 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

(Reddedenler) 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BtLECtK 
Yılmaz Demir 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR' 
Fikret Ertan 
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(Oya katılmayanlar) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Badası Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Nejat Abdullah Rösuloğlu 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şabinkai'a 

ANTALYA 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Şerafettin Toktaş 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arfkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tiralıi (1. A.) 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Kâmran Karaman 

İÇEL 
Ali ÖDsan Elgm 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

(İSTANBUL1 

Umren Ayikut 

(Açık t 
ANKARA 

BİNGÖL 

BURDUR 

GAZÎANT 

İSTANBUL 

İZMİR 

MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 

Halil Orhan Ergüdier 
Ömer Ferruh îlter 
İKemal özer 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Arıkan 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 

KAR$ 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Abulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Üst Kr i Tflm â 1c 
İD'AUl 1 Al İLlitlJh. 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

İyelikler) 

EP 

* 

1 

1 

1 

' 1 

1 

1 

1 
1 

: 1 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
A. Şövket Bilgim (Bşk, V.) 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya KazancıoğUu 

ZONGULDAK] 
Engin Cansızoğlu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1986 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 . 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMBLER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ilhracıatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son AJBJD. seyahatine iliş
iklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakol undaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajansılarına poltlik demeç verildiği id
diasına iMşjkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
mm, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına iMşIkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruyu çevrilmiştir. 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

8. — Konya Milletvekili Salim Ererin, İstan
bul Büyükşehıir Belediyesinıin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

9. — Konya Milletvelkili Saim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı- beiiırti-
len toplu taşıma sistemlerine ilişten Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demircin, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenline illişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/567) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/576) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenil'işine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs-
küdar-BminÖTiü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla ili Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 



17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

18. — istanbul Milletvekilli Günseli ösfkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğıma lişikin Başbakandan sözılü soru önergesi (6/596) 

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir^n, Di-
yaırbakiir Cezaevinde meydana gelen ölüm olayliaırına 
iliskıin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

20. — Diyarbakır Milletveikülli Kadir Narinin, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

21. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Tokta ş'ra, Ali
ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

23. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

24. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsellen
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/609) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına üişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/610) 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

2 — 

| 29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
I Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sofu önergesi (6/614) 

31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, tele
vizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia 
"dilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/617) 

I 34. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dil 
sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/619) 

35. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

36. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına üişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

37. — Adana M'ill'eifcvelki'lü Nuri Klorktaaz'ın, 198( 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan -

I dan sözlü soru önergesi (6/624) 
3'8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul ilindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

40. — Konya 'Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 

J Dışişleri ©akanından sözlü soru önergesi (6/628) 
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41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraa
tın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/222) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma 
tarihi : 10.3.1986), 

X 2. — Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma; Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları 
(1/732) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi 13.3-1986) 

3. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

• ı mm 

Seçmen Kütüklerli Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Saydı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde 'Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Çoşkuın ıBayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütük ler'i Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308, 2/3»Kl, 2/312, 2/313) (S* 
Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 14.3.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

•»» 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 411 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin 6136 Sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (2/222) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 feci Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla^ 
Süleyman Çelebi 

Mardin Milletvekili 

G E R E K Ç E 

635 sayılı yasa ile uzun yıllar Jandarma Genel Komutanlığı kadtrolarınıda Jandarma Karakol Komutan
lığı, Jandarma Karakol Komutan Yardımcılığı, İstihbarat Yuva 'Başılığı, Taklip Müfreze ve Tiım Komutan
lıkları, 'İlçe Jandarma 'Bölük Astsubay Vekilliği, Ma! ve Hesap Sorumluluğu, Nafoit Mufcemöfc'iği vesair Asa-
yiş hizmetlerinde görev yapıp yaş haddi ve istekleri ile emekliye ayrılan Uzman Jandarma çavuşlarına yap
tıkları ıhlizmeitün arz ettiği özeUMer dolaylısıyla evvt'lce yönetmeliklerle stilan taşımalarına izin verilmiş ve ahi
ren çıkarılan 17 Şubat 1982 itaruh ve 17608 sayılı Yönetmelikle 'bu halkları ellerinden alınmış ve 2478 sa
yılı Kanunun 7 ndi maddesıiniin 5 inci fılkırası gereğince Valililer tarafından silaih taşıyacaklar hakkında çıkarı
lan yönetmeliğe ide dahil edilmediklerinden mağdur edilmişler ve Anayasanın eşitlıiık ükeleriıne ve insan haik-
laırınıa aykırı olarak verilen müktesep hakları ellerinden alınarak acımasız düşmanlarına karşı ıgüçsüz ve biçare 
^ırakıllimışlardır. 

Son günlerde Jandarma personeline vaki tecavüzler ve öldürme oiliayları bu personellin silah taşımasını bir 
kat daha antırmış bulunmalktadır. 

Bu 'balkımdan Emekli Uzman Jandarma çavuşlarınında emsalli Emekli Poliis memurları ve Jandarma 
EmeMİ Astsubayları ve diğer kamu görevinden emekl'i olanlar giıbli siilalı taşımalarında kati zıarurelt olduğu 
kanısındayız. 

y 
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'MARDİN MİLLETVEİKÜLİ SÜLEYMAN ÇELEBİ'NİN TEKOEt 

6136 Sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ite Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçakta ile Diğer Aletler Hakkımla Kanunim 23.6.1981 
tarih ve 2478 sayıllı Kanunla değtş/ik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4.A) bendi ille ikinci fikrası aşa
ğıdaki sekide değiştiiritaişıtiir. 

4.A) 'Mahkeme kararı ile ya da haklarımda verıilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı 
Küvetlerinden <tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 
50 inci maddesinin *(c) :bendli uyarınca disdpHnısizlfek veya ahlâki durum sebebii-yle aynıma işilemline talhi tutu
lanlar veya 1402 sayıllı Kamımın 2 nci maddesi geregiınce emekli edilenler hariç oilmak üzere emekli subay, 
astsubay ve uzman jandarma çavuşları, 

Emekilli subay, lastsübay ve uzman jandarma çavuşlar iligüM kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel 
Komytanlığının fcayııtLaona geçmek ve bu makamlarca verien kimlik karlarınla işlenmek şartıyla ateşl'i silah 
toşıyablir veya foıllunduraböMer. Bu şekilde düzenlenen kimlik kartları taşıma ve 'bulundurma izin beliges'i 
yerine geçer. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürüdüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

MUli Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 2/222 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE 'BÜYÜK MİLLET »MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

iMarldin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 61'36 sayıü Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun 7 nci Maddesiriin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 5.3.1986 tarihli 7 
nci Birleşiminde teklif sah'M ile il'g'ili bakanlıklar tem secilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif sa^b'inîn teklifi üzerindeki tamamlayıcı açıklamalarından sonra tümü üzerindeki müzakerelere ge-
çlmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti jandarması kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer 
ımeslekî iMisas kollarında asfeu'ba'ya yardımcı olarak görevlendirilen ve sayılan yaklaşık olarak üçyüz kü
sur olduğu bildirilen uzman jandarmaların altı bin civarında emeklisi bulunmaktadır. Tekl'if ile emekli jan
darma uzman çavuşlarının silah taşımaları öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, evvelce mevcut mevzuata göre silah taşıma izni bulunan emekli jandarma uzman çavuşlara, 
6136 sayılı Kanuntfa, 2478 sayıh Kanunla yapılan değişiklik muvacehesinde bu imkân tanınmamıştır. 

211 sayılı İç Hizmet Kanununun Kıyafet Başlıklı 34 üncü maddesinin c) bendi: «Subay ve askerî me
murlarla astsubaylar astsulbay çavuş hariç) h'izmet dışında da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını 
göze görünmeyecek bir sekilide taşıyabilirler.» hükmünü getirmedir. Astsubay, çavuşa hizmet dışında taban
ca taşıma hakkı verilmezken astsubaylara yardımcı olarak görev yapan uzman jandarmalara da emeklilik
lerinde bu hakkın tanınması doğru değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 411) 
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Diğer taraftan 1963 yılında, alınmış bulunan prensip kararı ve 635 sayılı Kanun uyarınca; Jandarma Ge
nel Komutanlığında görevlendirilen jandarma uzanan çavuşların kaynağı kurutulmuş yani alınmasına son 
verilmi'ştâr. 

Teklifin kanunlaşması halinde, silah taşıyan kişi sayısında büyük oranda artış olacağı, evvelce silâh 
taşuna müsaadesi bulunan anoalk bu halkları 2478 sayılı Kanunla ortadan kal'durılan Emniyet Genel Müdür
lüğünden emekli mahalle bekçilerinin de bu yönde talepte bulunmalarına sebep teşkil edeceği ve bunun da 
zararlı sonuçlar doğuracağından teklif Komisyonumuzca reddfrlunmuışftur, 

İşbu Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

'Başkan 
Ö. Ferruh llter 

istanbul Milletvekili 

IBaşkanyekifi 
Nevzat Yağcı 

Elazığ Milletvekili 

Üye 
Hüseyin Şen 

Airrvln 'Milletvekili 

Üye 
İsmet Tavgaç 

'Bursa Milletvekili 
{İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 
Çorum Milletvekili 

üye 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir Milletvekili 

üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş Milletvekilli 

Üye 
E. Fahrettin Özdilek 
Konya Milletvekili 

Üye 
Mekin Sarı&ğlu 

Manisa Milletvekilli 

Üye 
Muhlis Arıkan 

Samsun Milletvekili 

Üye 
'Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa Milletvekili 
{İmzada (bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 411) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 414 

Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/732) 

T.C. 
Başbakanlık 20 . 12 . 1985 

Kanunlar ve Kfurarlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-
1934/05554 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Mili! Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.11.1985 tarihinde 
kararlaştırılan «Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Günümüz teknolojisinin sürekli ve süratli bir gelişim göstermesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin pahalı silah, 
araç ve gereçlerle donatılmasını zarurî kılmakta ve Türk Silahlı Kuvvetleri daha fazla teknoloji kullanma duru
muna gelmektedir. Bu kadar pahalı teçhizatın teknik özelliklerinin 3 ay gibi kısa bir dönemde öğretilme
sinin zorluğu yanında, hatalı kullanmanın meydana getireceği maddî zararlar da oldukça büyük olmaktadır. 
Bugüne kadarki uygulama içerisinde, subay ve astsubay kadrolarındaki eksikler nedeniyle özellikle teknik 
görev yerlerinin önemli bir bölümünde, erbaş rütbesindeki personel bu kadrolarda kullanılmış; ancak gerekli 
bilgi ve ehliyete sahip olmayan bu personel halihazır uygulama içinde, bu üstün silah ve teçhizatın kulla
nılmasında ve sahra bakım hizmetlerinde yeterli olmamıştır. Diğer taraftan ülkede özellikle sanayi kesiminde 
teknik personele duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve Silahlı Kuvvetler, yetiştirdiği ve istihdam ettiği 
ehil, güvenilir ve tecrübeli elemanları ile bir kaynak olmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak teknik per
sonele yöneltilen cazip teklifler, bu personelin Silahlı Kuvvetlerden genellikle istifa ve emeklilik yoluyla, ba
zen de uygun olmayan diğer yollarla ayrılmasına neden olmakta, dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerin teknik personel 
açığının daha da artmasına sebep olmaktadır. 

Yakın tarihimizde meydana gelen savaşlara göz attığımızda; manga, tek top, tek silah, tek tankın sevk ve 
idaresinde ve mevcut muharebe malzemelerini kullanmada üstün olan orduların, her seviyedeki birliklerin 
harekâtında da bu üstünlüklerini sürdürdükleri ve muharebe sahasında zafere ulaştıkları görülmektedir. Ül
kemizin jeopolitik durumu kuvvetli ve tecrübeli personel istihdam etmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerin devamlılık isteyen teknik ve kritik görev yerlerinde; tank şoförü, telsiz operatörü, ra
dar operatörü, eğitim merkezlerinde öğretmen yardımcısı, top/taret komutam, nişancısı, iş makineleri opera-
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törü gibi yetişmiş eleman bulma güçlüğünün bu şekilde ortadan kalkabileceği ve böylece silah, araç, gereç ve 
malzemelerde arıza oranının azalarak bunların daha ehil ellerde bulunmasının sağlanacağı değerlendirilmek
tedir. 

Bu tasarı esaslarına göre istihdam edilecek ehil personelin savunma bütçesine getireceği ek külfetin genel 
yapısal durumu değerlendirilirken, silah ve teçhizatta ehil personel istihdamı ile elde edilecek tasarruf dik
kate alınmalıdır. Konuya bu açıdan yaklaşılırsa, ehil bir personelin pahalı bir teçhizatın kullanımı ve bakı
mında sağlayacağı fayda, bu personelin maliyetinin üstünde olacağı gibi bu silah ve teçhizatın harbe hazır
lanmasında, personelin eğitiminde süreklilik ve verimlilik temin edilmiş olacaktır. 

Silahlı Kuyvetlerin bu tür personele olan ihtiyacı İ954 yılında ortaya çıkmış ve bu ihtiyacı gidermek mak
sadıyla 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu hazırlanmıştır. Ancak bu Kanun halen yürürlükte olma
sına rağmen, malî ve sosyal konulardaki eksiklikler nedeniyle istekli bulunmadığı için bugüne kadar işletile-
memiştir. 

6320 sayılı Kanun sadece çavuş kadrosunda uzman çavuş istihdamına imkân vermektedir. Halbuki yuka
rıda arz edildiği gibi teknik gelişmeler bu tür personelin onbaşı kadrolarında da istihdamını gerekli kılmak
tadır. Çünkü tank şoförü, cihaz operatörü, top nişancısı, iş makineleri operatörü gibi görev yerleri onbaşı 
olarak kadrolanmıştır. 

Bu kanun gereğince istihdam edilecek personelin maaş ve özlük haklarının artırılmasının, sosyal ve hiz
met şartlarının genişletilmesinin, sözleşme yılı sonunda her hizmet yılı için Devlet memurlarına verilen emekli 
ikramiyesi usulüne benzer ve yıllara göre artacak ve teşvik unsuru yaratacak şekilde ikramiye verilmesinin 
teşvik unsuru olacağı düşünülmüştür. 

Belirtilen nedenlerle tasarı; onbaşı kadrolarında da istihdama imkân vermesi, ek eğitime ve tesise ihtiyaç 
göstermemesi nedeniyle günün ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. 

Kadro miktarı sınırlı tutulduğundan ve çoğunlukla boş astsubay kadroları ile uzmanlık isteyen çavuş 
ve onbaşı kadrolarında istihdam edileceğinden Hazineye bir külfet getirmeyecek, aksine tasarruf sağlayacaktır. 

Tasarıya göre, bunlar sözleşmeli olarak istihdam edilecekler, ancak kendisinden istifade edilmeyen perso
nelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkisi her an kesilebilecek, maaşları astsubay çavuşun maşından bir mik
tar fazla olacak ve cazip hale getirmek için her sözleşme yılı sonunda bir aylık brüt maaşının 3 katı ikramiye 
verilecektir. 

Bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babaları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. 
Aynca istekli olanlar nitelikleri uygun olduğu takdirde astsubay olabilecekler, uzman erbaşlar Emekli Sandı
ğına dahil olacaklardır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Değişen ve gelişen teknik araç ve gereçlerin, bilgili ve genç elemanlar tarafından kullanı-
lara'k, harap olmalarını önlemek ve verimli bir şekiMe 'kullanılımalarını sağlamalk üzere, Silahlı Kuvvetler 
kadrolarında yetişmiş, güvenilir ve tecrübeli elemanlar çalıştırmayı temin için hazırlanan tasarının amacının, 
Türk Silahlı Kuvvelerinin erbaş kadrolarınida devam lılık arzeden Ikrlfi'k görevlerde, yetişmiş personel ihti
yacını ıkarşilamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların; temini, hizmet şartlan, 
görev ve hakları, yükümlülükleri, bunların astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve 'Usullerini düzenle
mek olduğu 'belirtilmiştir. 

Madde 2. — Bu malddede, Kanunun, Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında çalıştırılacak olan uz
man erbaşlarla, ilgili ib'irli'k, kurum ve kuruluşları kap saldığı açıklanmıştır. 

Madde 3. — Tanımlar başlıklı bu madde ile, uygulamaya açı'klı'k getirmek maksadıyla Uzman Çavuş, Uz
man On'başı ve Uzman Erbaş deyimlerinin tanımı yapılmıştır. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesi ile, bu Kanun hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam 
edilecek uzman erbaşların çalıştırılacakları kafdro, görev yerieririin, Kuvvet K'omutanttklan, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanarak Genelkurmay Baş'kanlığınca onaylanmak ve-

Türkdıye IBüyrtik Millet MedlM !(& Sayısı : 414) 
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ya uygun bulunmak suretiyle belirleneceği, bu kadro görev yerlerinin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 'Komutanlığınca yayınlanarak personele duyurulacağı belirtiilmiş; şart
ları uygun isteklilerin başvurmaları üzerine kendileri ile ayrıntıları yönetmelikte belirtilecek şekilde, terhis 
tarihinde sözleşme imzalanarak istihdam edilecekleri açıklanmıştır. 

Madde 5. — Bu maddede, çalıştırılacakları kadro görev yerlerinin özelliği nedeniyle enerjik ve genç per
sonele ihtiyaç duyulduğundan; sözleşmeli olarak çalıştırılacak uzman erbaşların iki yıl hizmet taahhüdü ile 
alözleşme yaparak göreve başlayacakları, kişinin isteği ve idarenin takdirine göre 30 yaşına gir'diği yıla kadar 
sözleşmenin uzatılabileceği ve 30 yaşına girenlerin Silahlı Kuvvetlerle ilişiklerinin kesileceği hükme bağlan
mıştır. 

Ayrıca geçici Ibiir süre için göreve alınan bu personelin, daha sonra herhangi bir sosyal güvenlik kuru
luşu ile bağlantı kurabileceği düşünülerek, mağdur olmaları, hizmetlerinin zayi olmamasını temin için Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 6. — Hizmet şartları 'başlıklı bu maddede, uzman erbaşların asker kişi sayılacakları, Silahlı Kuv
vetlerdeki disiplin kurallarına uymaları gerektiğinden, astlık-üstlük münasebetleri, disiplin ve cezaî müeyyi
deler ile yargılama usulü yönünden er ve erbaşlara uygulanan statülere tabi olacakları belirtilmiş; ancak bun
ların geçici olarak sözleşme ile istihdam edilmeleri sebebiyle durumlarına uymadığından, uzman erbaşlar hak
kında yeni baştan askerlik ve rütbenin geri alınması feri cezasının uygulanaımayacağı açıklanmıştır. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesinde, görevleri ile ilgili kısımda uzman erbaşların Türk Silahlı Kuv
vetleri tç Hizmet Kjanunurida erbaşlar için belirtilen görevlerle birlikte istihdam edildikleri kadro görevle
rini yapacakları belirtilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile, diğer er ve erbaşlar g'îbi uzman erbaşların da giyecek, bakım ve barmdı-
rılmaları gibi ihtiyaçlarının devletçe karşılanacağı ve istihkaklarının ilgili bakanlıklarca düzenlenecek istih
kak ve tahsis listelerinde gösterileceği hükme bağlanmıştır. 

Maldde 9. — Malî konuları düzenleyen tasarının bu maddesinde, uzman erbaşların her yıl bir kademe iler
lemesi yapacakları ve bir yıl hizmetten sonra görevde başarılı olan uzman onbaşıların yönetmelikte belirti
lecek esaslara göre uzman çavuşluğa terfî edebilecekleri belktilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının bu maddesi ile, özendirici olması bakımından, uzman erbaşların ve bakmakla 
yükümlü olduğu eş ve çocukları ile anne ve babalarının muayene ve tedavilerinin askerî hastanelerde para
sız yapılacağı düzenlenmiştür. Kardeşleri bu haktan ayrı tutulmuştur. Maddede ayrıca bir yıllık hizmet süresi 
içerisinde '2 aya kadar olan tedavi ve hava değişimi süresinin 'hizmetten sayılacağı ilki ayı geçenlerin Türk Si
lahlı Kuvvetleri ile ilişkisinin kesileceği ancak ıbunlardan görevin meydana getirdiği bir nedenden dolayı 
hastalanan veya sakatlananların iyileşinceye kadar tedavilerine devam edileceği, ilişkilerinin kesilmeyeceği ve 
izinli sayılacakları hükme bağlanmış, ayrıca bu durumda olanların vazife malulü olabilecekleri belirtilmiştir. 

Madde l'l. — Tasarının bu maddesi ile, uzman erbaşların izin baklan er statüsüne benzer şekilde düzen
lenerek, bunların yılda bir ay izin kullanabilecekleri bu süre zarfında özlük haklarının aynen verileceği belir
tilerek iznin kullanılma esasları açıklanmış ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 78 inci maddesi gereğince 
verilen bir aydan fazla izinlerin muvazzaflık hizmetinden sayılabilmesi için 'Bakanlar Kurulunun karar ver
mesi gerektiği belirtilmiştir. 

Madde 1'2. —Tasarının bu maddesinde, görevinde başarısız olanlarla kendilerinden istifade edilemeyece
ği anlaşılanların barışta taahhüt sürelerine bakılmadan sözleşmelerinin fesb edilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri 
ile ilişkilerinin kesileceği hükme bağlanmış ve ilişik kesme sebeplerinin neler olacağının yönetmelikte belirtile
ceği düzenlenmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile, kıyafetlerinin kıyafet kararnamesinde yer alacağı belirtilmiştir. 

Madde 14. — Tasarının bu maddesi ile uzman erbaşların çalışma saatleri düzenlenmiş bunların evli ola
bilecekleri nazara alınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen hükümler aynı kalmak 
şartıyla gece dersinden sonra evlerine gidebilecekleri, ancak devamlı olarak kışlada veya gemide kalmayı 
kabul 'edenlerin ayrılmak için izin almaları gerektiği belirtilmiştir. Ancak bunların, kıta disiplininin korun
ması amacıyla mümkün olduğu kadar erbaş ve erlerden ayrı yerlerde yatırılacakları, evlerine gidecek olan
ların servis araçlarından istifade edecekleri hükme bağlanmıştır. 
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Madde 15. — Tasarının bu maddesinde, uzman erbaşların astsubay olabilmesi bususu düzenlenmiştir. 
Muvazvaflık hizmetinden sonra en az bir yıl daha görev yapan uzman erbaşlar belirli bir bilgi ve tecrübe 
'kazanmış olacaklardır. Bu nedenle bunlara dış kaynaklardan alınan ve daha önce askerlikte hiçbir tecrübesi 
bulunmayanlarla birlikte astsubay sınıf okullarında bir yıl eğitim yaptırmak fazladan masraf ve zaman kay
bı olarak görülmektedir. Tasarının bu maddesi uzmanerbaşların sınıf okullarında özel tertip ve düzen içinde 
kısa süreli bir eğitimi müteakip astsubay olabilmelerini ısağlayacalk şekilde düzenlenmiştir. Eğitimin süresi ve 
eğitimle ilgili diğer hususların çıkarılacak yönetmelikte gösterileceği belirtilmiştir. 

Madde 16. — "Bu madde ile, özlük hakları ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile uzman er
başların 926 sayılı Kanunda uzman jandarıma çavuşlar için belirtilen derece ve gösterge tablosu üzerinden 
aylık alması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin istifade ettiği diğer haklardan aynen istifa
de etmesi esas alınmıştır. Böylece bir uzman erbaşın astsubay çavuşun aldığından bir miktar daha fazla 
maaş alması sağlanmıştır. Ayrıca teşvik unsuru yaratması açısından her hizmet yılı sonunda bulunduğu de
rece ve kademenin brüt aylığının üç katı tutarında ikramiye verilmesi düzenlenmiştir. Ancak disiplinsizlik 
ve ahlakî nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi kesilenlere ve astsubay olmak üzere öğretim ve eği
time başlayanlara ikramiye verilmeyeceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 17. —r- Bu madde ile, çalışma şartları yönünden en az subay ve astsubaylar kadar ağır ve riskli 
görevlerde çalıştırılacak olan uzman erbaşların 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen fiilî hizmet süresi zamlarından istifade etmeleri sağlan
mıştır. ' 

Madde 18. — Tasarının bu maddesi ile uzman erbaşların sözleşmeli olarak atandıkları birlik veya kad
rolarda istihdam edilmeleri esas olmakla beraber, uygulamada esneklik «ağlamak amacıyla bunların ihtiyaç 
halinde ve zorunlu diğer durumlarda, başka bir birliğe atanabilecekleri, yerlerinin değiştirilebileceği veya 
geçici görevde görevlendirilebilecekleri, bu durumda olanların 6245 Sayılı Kanun esaslarına göre harcırah 
ödeneceği belirtilmiştir. 

Madde 19. — Bu maddede, uygulamada birliği sağlamak amacıyla personelde aranacak nitelikler, müra
caat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin imzalanması, sözleşmenin feshedilmesi neden
leri, verilecek sicilin şekil ve usulleri, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilmeme halleri ve 
bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman ça
vuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulnacak esaslar, astlrk üstlük 
münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ayrıntıya ilişkin diğer hususların, Kanunun yürürlüğe girme
sini takip eden 6 ay içerisinde çıkarılacak bir yönetme İlkle düzenleneceği belirtilmiştir. 

Madde 20. — Bu madde ile, bu Kanunla ilgili bulunan 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun 
yalnızca uzman çavuşlarla ilgili hükümlerinin, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-2 
nci maddesi hükümleri ile Ek- IX sayılı cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosunun kanunun 
yayımı ile birlikte yürürlükten kalkacağı belirtilmiştir. 

Madde 21. — Bu maddede, 6320 Sayılı Kanun gereğince uzman çavuşlarla ilgili hükümler ihtiva eden, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet Kanunu, 2155 
Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç, ve Kurbağa Adam Hiz
metleri Tazminat Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan uzman çavuş tabirinin uzman erbaş olarak değiş
tirilmesi suretiyle ayrıca bu kanunlarda değişiklik ya pılması önlenmek istenmiştir. 

Geçici Madde — Bu madde ile, 6320 Sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu hükümlerine göre istihdam 
edilmekte olan uzman çavuşların Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bu kanuna tabi olacakları açık
lanmıştır. 

Madde 22. — Bu maddede, Kanunun yayımı tari hinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Madde 23. — Bu madde ile, Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği açıklanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Medsi (Si Sayısı : 414) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 23 . 1 . 1986 

Esas No. : 1/732 
Karar No. : 4 

TÜRJKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı, Komisyonumuzun 15.1.1986 tarihli 5 inci Birleşiminde ilgili Bakan ve 
Bakanlık müşavirlerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Günümüzün süratle gelişen ve değişen teknolojisi muvacehesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin de moder
nizasyonu kaçınılmaz olmuştu. Çok pahalı olan modern araç ve gereçlerin kullanımı ve bakımı teknik beceri 
istemektedir. Silahlı Kuvvetlerce yetiştirilen tank şoförü, telsiz operatörü, radar operatörü, iş makinaları ope
ratörü gibi teknik personel özel sanayi sektörünün cazip teklifleri karşısında ordudan ayrılmak mecburiyetinde 
kalmaları yüzünden bu personele duyulan ihtiyacın günden güne artmakta oluşu tasarının hazırlanmasının baş 
nedeni olmuştur. 

Fiilî askerlik görevini onbaşı ve çavuş olarak tamamlayan en az ortaokul veya dengi okul mezunu istekli 
yükümlülerden uygun görülenler, uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında çıkarılacak yönetmelik esasla
rına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacaklardır. 

En az bir yıllık hizmetten sonra başarılı ve istekli uzman erbaşlann Astsubay sınıf okullarında gösteri
lecek eğitim ve öğrenimi müteakip astsubay olabileceklerdir. Böylece bu personel Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ikinci bir astsubay kaynağını oluşturmuş olacaktır. 

Genelkurmay Başkanlığı 1986 yılında ihtiyaç duyulan uzman er,baş miktarını 4 725 olarak saptamıştır. İle-
riki yıllarda bu miktar daha da artabilecektir. Talebi artırmak için T.C. Emekli Sandığı Kanunu uygulana
cağı uzman erbaşlar 11 inci derecenin birinci kademesinden, uzman çavuşlar 10 uncu derecenin birinci ka
demesinden giriş yapacakları, ayrılanlara çalıştığı her yıl için 3 maaş tutarında ikramiye verileceği hükme bağ
lanmıştır. Uzman erbaşların yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler tazminatı, aile, doğum, ölüm, yakacak yardım
ları alacakları ayrıca tayın bedeli ve hizmet tazminatları da ödeneceği hükme bağlanmıştır. Böylece uzman ça
vuşların eline ayda 73 687 TL. uzman onbaşıların ise eline ayda 72 831 TL. gibi emsallerinin çok üzerinde 
bir para geçecektir. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerekse Sayın Bakanın verdiği tamamlayıcı 
bilgileri uygun ve yerinde mütalâa eden Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra 
maddelerin tetkikine geçmiştir. 

Tasarının, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Çalışma saatleri ve ikamet başlıklı tasarının 14 üncü maddesi : (Uzman erbaşlardan isteyenler, Türk Silahlı 
Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun bu hükümleri saklı kalmak şartiyle, gece dersinden sonra evlerine gidebi
lirler.) hükmü getirilmiştir. Gece dersi tabiri ile gece eğitimini ayırdetmek gerekir. Gece eğitimini bütün birlik 
mensupları birlikte yaparlar, bir manevradır, bir intikaldir, bir yürüyüştür. Gece derslerini ise nöbetçi su
bayları verirler. Konusu çoğu kez umumî kültür, îç Hizmet ve Askerî Ceza kanunlarıdır. Her ne kadar erler 
için Türk Silahlı Kuvvetlerinde mesai kalk borusuyla başlar, yat borusu ile biter ise de becerilerinden 8 saat 
faydalandığımız ve teknik eleman olarak mütalâa ettiğimiz uzman erbaşlardan yatmak için evlerine gitmek 
isteyenleri gece dersinin bitimine kadar kıt'ada tuttuğumuz takdirde ertesi günkü mesailerinden gerekli isti
fadeyi de sağlayamamış olacağız. Aynı zamanda geç saatte evlerine gitmek çeşitli sorunlar yaratabileceği gi
bi sorumlu komutanlarını da güç durumda bırakabilecektir. Bu mahzurları gidermek amacıyla (gece dersin
den) ibaresi metinden çıkarılmıştır. Ayrıca uzman erbaşlar astsubay ve subaylar gibi nöbet tutmakla mükellef 
olduklarından (Nöbetçi olanlar hariç) ibaresi metne ilave edilerek açıklık getirilmiş ve madde bu şekliyle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Türfciye Büyük Millet Meclisli <& Sayısı : 414) 
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Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

özlük Hakları başlıklı tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında bir sehiv eseri olarak yer alan (Ya
kacak tazminatı) ibaresi (Yakacak yardımı) olarak düzeltilmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 17, 18, 19, 20, 21, Geçici Madde, 22 ve 23 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. -

Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanbğa saygı ile sunu
lur. 

Başkan 
Ferruh İller 

tstaribul 

Üye 
Eşref Akıncı 

Anlbara 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramıaınimatraış 

ü y e 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 

ü y e 
Cahiit Kaırakaş 

ZonguıUdak 
(imzada 'Buîuınalm'aldı) 

BaşkanıveıMli 
Nevzat Yağa 

Elazığ 

Üye 
Halit Nüzhet Goral 

Ayidın 

Üye 
R. Ercüment Konukman 

lîsltanlbul 

Üye 
E. Fahrettin Özdilek 

Konıya 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

lîzimıir 
(14 üncü ttiiaıd'dteye fcarşııyıım. Karşı 

gorlüşülm elkllıidfi)r) 

ıSÖZCÜ 

Özgür Barutçu 
İDıîyarbakır 

Üye 
tshnelt Taivgaç 

iBuırisa 
i(ltezalda Butaıamadı) 

Üye 
Cevdet Karakurt 

'Diyarlbalkır 

Üye 
Muhlis Arıkan 

Saımisun 

Üye 
H. Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHt 

Kanun tasarısının 14 üncü maddesinin Komisyonca kabul edilen değişiklik önergesine karşıyım. 

Maddenin hükümetten gelen tasarı doğrultusunda kabulü görüşündeyim. 

15 . 1 . 1986 

Burhan Cahit Gündüz 
îzmir Milletvekili 

Türkiye IBüylüjki Millet Mecisi (JSj Sayı«u : 414) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 12 . 3 . 1986 

Plan we Bütçe Komisyonu 
Esas No. :J 1732 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M E C l M BAŞKANLIĞINA 

Milî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bai'canlar Kurulunca 20 Aralık 1985 tarlihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön hava'esi uyarınca 'Millî Savunma Komisyonunda görü
şüldükten sonra Komisyonumuza davale edikn «Uzman Erbeş Kanunu Tasarısı», Komisyonumuzun 12 Mart 
1986 taribiinde yaptığı 41 inci birleşimde, ilgili hükümta temsilcilerinin de iştiraki ile incelenip gcırüşüklü. 

IB'iıLindıiğy. gibi; günümüzde, yurt savunmasını üstlenen Silahlı Küvvetlenimiain dünyadaki hızlı teknolo
jik gelişmeye paralel olarak pahalı 'dan modern silah, aıaç ve gereçleri ile donatılması zorunludur. Bu zo
runluluk beraberlinde, sürekli gelişim gösteren bu teçhizatın balkımı ve kullanımı için gerekli olan teknik 
bilgi ve tecrübeyi de getirmektedir, 

Tasarının gerekçesinde belirttildiğine göre, Silahlı Kuvvetlerimiz, ısöz konusu teçhizatın 'bakımı ve kul
lanımı için gereikli Olan personel lİhtiyacını, mevcut subay ve astsubay kadrosu ile karşılamaktadıır. Ancaik, 
buna rağmen, hâlâ (teknik görev ve yerlerinin önemli b'r bölümünde onbaşı rütbesindeki personelden de 
faydalanıllrnak zorunda kalındığı anlaşılmaktadır. 

Askerlik görevini yapan bu durumdaki personelle kışı bir eğitim sonrasında çok pahalı olan teçhizatın 
teslim edimesii ve hatalı kullanılması yüzünden büyük maddî hasarlara sebep olunduğu üzerinde önemle du-
ıruıllması gereken bir husustur. 

Günümüzdeki savaşlar dikkate alınırsa mevcut .muharebe 'araçlarını iyi kullanan ülkelerin başarılı olduğu 
•görülür. Bu nedenle ülkemizin İçinde bulunduğu jeopoMıtlf'c durum da Silahlı Kuvvetlerimizin iyi yetişmiş ve 
'tecrübeli personel istihdam etmesini zorunlu haile get'nrnektedir. Tasarı İle bu hususun giiderülmesine çalı
şıldığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda, ülke savunmasını üstlenen Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacına karşılık verecek tasarı ye
rinde bulunmakla birlikte öngörülen sistemin, Silahlı Kuvvetlenin geleneksel yapısını zedeleyip zedelemeyece
ği hususunda sorular tevcih edilmiştir. lligiıli hükümet temsilcilerinin yaptığı açıklamalarda tasarı ile getirilen 
hususların Silahlı Kuvvetlerin mevcut geleneksel yapısını zedelemeyeceği gibi, astsubay istühdam etmek zo
runda kalınan hazı kadroların 'boşaltılarak astsubay açığının da kapatılmasında yararlı olacağı, ileride söz
leşme ile istihdam edilecek 'bu personelin astsubaylık için bir kaymak bile olabileceği beliriilmlşt'ir. Daha 
sonra tasarı ve gerekçesli benimsenerek Millî Savunma Komisyonunca hazırlanan metin esas alınmak suretiy
le madddertinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunca aynen kabul edl.'fen tasarının 1 inci maddesinde yer alan «... Arz eden...» 
ibaresinden .sonra ıtasarı gerekçesine uygun olarak «teknik ve» ibaresi eklenmliş, Millî Savunma Komisyonun
ca aynen kabul edilen tasarının 3 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak 1 ve 2 nci fıkralarında yer 
alan «orta» ibaresi «Ortaokul» sekilinde düzeltilmiş, ayrıca aynı fıkralarda yer alan «arz eden» ibaresinden 
sonra «'teknik», ibaresi ilave edilmiş, aynı şekilde 12 nci maddede yer- allan «tajahhüd» ibaresi kavram birili
ğini sağlamak açısından «sözleşme» şeklinde değiştirfilmlş, 15 inci maddenin 2 ineli fıkrasında yer alan «uz
man çavuşlukta» ibaresi «uzman erbaşlıkta» şeklinde değiştirilmiş ayrıca Astsubay sınıf okulunda başarısız 
olanların istekleri halinde sözleşmelerinlin sonuna kadar yeniden göreve dönmelerimi sağlayıcı bir hüküm 
fıkra sonuna eklemmiştlir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sj Sayısı : 414) 



— 8 — 

Milî Savunma Komisyonunca aynen kalbul ©dilen tasarının 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20 
vıe 21 inci maddesiyle Geçici Mjadde ve Millî Savunma Komisyonunca değistlirilerek ka'bul edilen tasarının 14 
ve 16 ncı maddeleri ille yürürlük ve yüırüitmeye ilişkin 22 ve 23 üncü maddeler aynen kabul edillmdştir. 

Genel Kurulun onayına sunulknak üzere Yüksek (Başkanlığa saygı l e arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Üye 
A. Akgün Albayrak 

Adana 

Üye 
M. Fenni îslimyeli 

Balıkesir 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursia 

Üye 
Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Üye 
İbrahim Fevzi Yaman 

İsparta 

Üye 
Tülay Öney 

İstanbul 

Üye 
İbrahimÖzbıyık 

Kayseri 

Üye 
Ayhan Fırat 

Malatya 

ıSözoü 
Alaaltin Fırat 

Mıulşi 

Üye 
Hazım Kut ay 

Ankara 

Üye 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 

Üye 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 

Üye 
Metin Yaman 

Erzincan 

Üye 
Yaşar Albay rak 

Islbanlbuil 

Üye 
Özdemir Pehlivanoğlu 

îzmıir 

Üye 
Mehmet Budak 

Kırşehir 

Üye 
Fehmi Memişoğlu 

Rfae 

Kâttip Üye 
Kadir Demir 

Koruya 

Üye 
İskender Cenap Ege 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
M. Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 

Üye 
M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Üye 
Saffet Sert 

Koraya 

Üye 
İsa Vardal 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Mffleıt Meclisli (St Sayısı : 414) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Uzmanı Erbaş Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden kri
tik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman 
çavuşların temini, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili 
esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaş
larla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan deyimlerden; 

1. Uzman Çavuş: En az orta veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile ta
mamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden kritik ve uz
manlık görev yerlerinde veya astsubay ve çavuş kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına göre istihdam 
edilenlerle, yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenleri, 

2. Uzman Onbaşı: En az orta veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini onbaşı rütbesi ile 
tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden kritik ve uz
manlık görev yerlerinde veya onbaşı kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenleri, 

3. Uzman Erbaş: Bu Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları, 
ifade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Si Sayısı : 414) 
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MİİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ErrriĞt METHIN 

Uzman Erbaş Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Almaç, Kfepsaım ve Tammlar 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının l inci madldeısi Ktanfr-
yonulmuzca aynen kalbul edimiştir., 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kalbul edi'llmüştir, 

Tanımlar 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN (KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Uzman Erbaş Kanunu Tasansı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden 
teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiya
cını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman 
onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları, 
görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına ge
çirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan deyimler
den; 

1. Uzman Çavuş : En az orta veya dengi okul 
mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile 
tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden tek
nik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde veya astsubay 
ve çavuş kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına 

0 

göre istihdam edilenlerle, yönetmelikte belirtilen esas
lara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçi
rilenleri, 

2. Uzman Onbaşı : En az ortaokul veya dengi 
okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini onbaşı rüt
besi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini mü
teakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden 
teknik, kritik ve uzmanlık görev yerlerinde veya on
başı kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına gö
re istihdam edilenleri', 

3. Uzman Erbaş : Bu Kanun hükümlerine göre 
istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları, 

İfade eder. 

Türküye Büyük Millet Mecisi <$j Sayısı : 414) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Alınma, Hizmet Süresi, Hizmet Şartları ve Görev 

Göreve alınma 

MADDE 4.—Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma G önel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 
hazırlanarak, Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş 
kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, mezkûr komutanlıklarca yayın
lanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip onbaşı ve çavuşlar istenilen belgelerle 
müracaat ederler. Bunlardan uygun görülenler, yönetmelikte belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar. 

Hizmet süresi 

MADDE 5. — Uzman erbaşlar iki yıl süre ile sözleşme yaparak göreve başlar ve T.C. Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilirler. Bunların sözleşme süreleri en çok 30 yaşına girdiği yıla kadar uzatılabilir. 

Hizmet şartları 

MADDE 6. — Uzman erbaşlar, onbaşı ve çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayılırlar. Astlık, üstlük 
münasebetleri, disiplin ve cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından, er ve erbaşların tabi oldukları 
hükümlere tabi olurlar. Ancak bunlar hakkında yeni baştan askerlik ve rütbenin geri alınması ferî cezaları 
uygulanmaz. 

Görev 

MADDE 7. — Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Haklar, Terfi ve Yükümlülükler, Başarı Gösteremeyenler Hakkında Yapılacak işlem 

% Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları 

MADDE 8. -r- Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları er ve erbaşlar gibi Devlet tarafından 
sağlanır. Uzman erbaşların giyim, kuşam istihkakları ilgili bakanlıklarca düzenlenecek istihkak ve tahsis 
listelerinde gösterilir. 

Kademe ilerlemesi ve terfi 

MADDE 9. — Bir ücret kademesinde fiilen bir yılını tamamlayan uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 207 nci maddesi uyarınca kademe ilerlemesi yaparlar. En az bir yıl hiz
metettikten sonra görevde başarılı olan uzman onbaşılar, çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre 
uzman çavuşluğa terfi ettirilirler, 

Tedavi 

MADDE 10. — Uzman erbaşlardan ye bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve baba
sından hastalananların muayene ve tedavileri askerî hastanelerde ücretsiz yapılır. Bunlar hakkında Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak havadeğişimi süresinin toplamı bir yıl içinde 
2 ayı geçemez. Tedavli ve hava dleğüşimi süresi ikli ayı geçenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilir. 

Türkiye Büyük Mdfltet Meclisi (S, Sayısı : 414) 
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(Milî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Göreve alınma 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Hizmet süresi 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hizmet şartları 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Görev 

'MADDE 7. — Tasarının 7 ncıi maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir;! • 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Haklar, Terfii ve Yükümlülülkler, Basan 

GösteremeyenHer Hakkında Yapılacak îşlem 

Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Kademe ilerlemesi ve terfi 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Tedavi 

MADDE 10. — Tasarınm 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştik'. 

(Plan ve Büitçıe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

IKlNCİ BÖLÜM 
Alınma, Hizmet Süresi, Hizmet Şartları ve Görev 

Göreve alınma 

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

Hizmet süresi 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hizmet şartları 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 7. — ıMillî Savunma Komisyonu met
ninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Haklar, Terfi ve Yükümlülükler, Başarı 

Gösteremeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 

Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları 

MADDE 8. — IMillî Savunma Komisyonu met
ninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kademe ilerlemesi ve terfi 

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

Tedavi 

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

Türkiye Büyük MİM Meclisli <& Sayısı : 414) 
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(HükumeÜin Teklif Ektiği Metin) 

Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında ve görev başında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kaza
ya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişkileri kesülımez, izinli sayılırlar. 
Bunlardan sıhhi anzası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

İzin 

MADDE 11. — Her uzman erbaşın yılda yol harliç bir ay (30 gün) izin hakkı vardır. îzlinler Türk Silahlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir. 

Uzman erbaşlara yılık izinleri dışında, ayrıca 1111 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen esaslara 
göre izlin verilir. Verlilen bu izinler yıllık izinden sayılmaz< 

Başarı gösteremeyenler 

MAIDDE 12. — Görevde başarısız olanlarla, kendilerinden istifade edüllemiyeceği anlaşılan uzman erbaş
ların, barışta taahhüt sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesfiir. Görevde başarı
sız olma ve kendilerlinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlemler çıkarılacak yönetmelikte 
düzenlenir, 

Kıyafet 

MADDE 13. — Uzman erbaşların kıyafetleri, Kıyafet Kararnamesinde gösterilir. 

Çalışma saatleri ve ikâmet 

MADDE 14. — Uzman erbaşlardan isteyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun bu konu
daki hükümileri saklı kalmak şartıyla, gece dersinden sonra evlerine gidebilirler. Gece kışlada veya germide 
kalmayı kabul edenler, yetklili amirin izni olmadan kışladan veya gerdiden ayrılamazlar. Bunlar mümkün ol
duğu kadar erbaş ve erlerden ayrı olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar- Evlerinle gidenler subay ve ast
subay servislerinden istifade ederek mesai başlangıcında görevleri başında bulunurlar, 

Astsubay sınıfına geçirilme 

MADDE 15. — En az bir yıllık hizmetten sonra istekli olan ve sözleşme süresi içinde müracaat eden 
uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanuna aJit Astsubay Sınıf Okul
ları Yönetmelliğindekd şartlan haiz iseler, Astsubay Sınıf Okullarında gösterilecek öğrenim ve eğitimi mütealoip 
astsubay nasbedlileb'Iîrler. 

Bunların Astsubay Sınıf Okullarındaki öğrenim, eğitim süre ve şekilleri bu Kanunun 19 uncu maddesü ge
reğince çıkarılacak yönetaeikte gösterilir. Bunlarda, Astsubay Sınıf Okulları Yönetmelliğindeki evli ve ni
şanlı olma durumu ile öğrenime ara vermiş olma durumu aranmaz. Bu sekide astsubay nasbedileceklerin 

Türkiye Bujrtülk; Mffiet Mec&i ((Sj Sayısı: 414J 
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(Mlillî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İzin 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başarı gösteremeyenler 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Kıyafet 

MADDE 13. — Tadarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul eidünrruiştir̂  

Çalışma saatleri ve ikamet 

MADDE 14. — Uzlntan erbaşlardan isteyenler 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçfofetoet kanununun bu 
(konudaki hüikülmleri saklı kalmak şartıiyle, gece ev
lerine gldelbiirler tfNÖbeltçi olanlar hariç). Gece kış
lada veya gemide kalmayı kalbul edenler yetMli ami

rin izni olmadan kışladan veya gemiden ayrılamazlar. 
Bunlar mtömlkün olduğu kadar erbaş ve erlerden ay
rı olarak talrisls edilecek yerlerde yatınlırliar. Evle
rine gidenler sulbay ve astsubay servMterintien istifade 
ederek mesai başlangıcında görevleri başında bulu
nurlar. 

Astsubay sınıfına geçirilme 

MADDE 15. — Tasarının 1'5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İzin 

MADDE 11. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başarı gösteremeyenler 

MADDE 12. — Görevde başarısız olanlarla, ken
dilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman er
başların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilir. Görevde 
başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe 
halleri ve bunlara yapılacak işlemler çıkarılacak yö
netmelikte düzenlenir. 

Kıyafet 

MADDE 13. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çalışma saatleri ve ikamet 

MADDE 14. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Astsubay sınıfına geçirilme 

MADDE 15. — En az bir yıllık hizmetten sonra 
istekli olan ve sözleşme süresi içinde müracaat eden 
uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ve bu Kanuna ait Astsubay Sınıf 
Okulları Yönetmeliğindeki şartları haiz iseler, Astsubay 
Sınıf Okullarında gösterilecek öğrenim ve eğitimi mü
teakip astsubay nasbedilebilirler. 

Tüı%ç Büyüfc Millet Meclisi <&' Sayası ; 414) 
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((Hükümetin Teklif Ettiğü Metin) 

Astsubay Sınıf Okullarındaki öğrenim ve eğitimlerinde özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüleri de
vam eder. Bunlardan Astsubay nasbedilenlerin muvazzaf askerlik ve uzman çavuşlukta geçen süreleri kıdem
lerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş, maaş farkları ödenmez 
ve diğer özlük hakları verilmez. Sınıf Okıdlarındaki öğrenim ve eğitimde başarılı olamayanların Türk Sülablı 
Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir, 

özlük Hakları 

MADDE 16. — Uzman erbaşlara 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki Uzman Jan
darma Çavuşlar için aylık gösterge tablosu üzıerinden, sözleşmenin onaylandığı aybaşından itibaren aylık ve
rilir. Bunlardan uzman onbaşılar 11 inci derecenin birinci kademesinden, uzman çavuşlar 10 uncu derece-
riin 1 inci kademesinden giriş yaparlar. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa^terfi edenlerin 10 uncu dere
ceye intibakları, bulundukları kademenin göstergesinden daha fazla olacak şekilde yapılır. Uzman erbaşla
ra yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler tazminatı, mahrumiyet yerli ödeneği, aile yardım ödeneği, doğum yardı
mı ödeneği, ölüm yardım ödeneği ve yakacak tazminatı 926 Sayılı Kanun esaslarına göre, tayın bedeli 2155 
Sayılı Kanun esaslarına göre ödenir Bunlardan uçuş, paraşüt, denlizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetle
rinde görevlendirilenlere ise ayrıca 2629 Sayılı Kanun esaslarına göre hizmet tazminatı ödenir. 

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrı
lanlara her hizmet yıla için bulunduğu derece ve kademenlin brüt aylığının 3 katı tutarmda ikramiye verilir. 
İkramiyelerden damga vergisi hariç, vergi kesilmez. 

Sağlık nedenleri hariç dilsipllinsıiziik ve ahlakî nedienlteıtfe sonradan Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun gö
rülmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir ve bunlara ikramlîye ödemesli yapılmaz. Astsubay olmak için öğrenim 
ve eğitime başlayanlarla da ikramiye ödenmez. Sağlık veya bulunduğu kadronun kaldırılması gliibii nedenler
le bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde almasa gereken ikramiye tutarı 12 aya eşit olarak bölün
mek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır. 

Uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolar
da uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, ihtisas sahibi olduğu di
ğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya sözleşmenin feshini isteyebilirler. 
Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara bu kanun esaslarına 
göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir. 

Sözleşme süresi içinde (izin dahil) vefat edenlerin kanunî mirasçılarına iki maaş tutarında ölüm yardım 
ödeneği verilir. Ayrıca vefat eden uzman erbaşların hak ettiği ikramiye de kanunî mirasçılarına aynen ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli <Sj Sayısı : 414) 
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özlük hakları 

MADDE 16. — Uzman erbaşlara 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki Uzman 
Jandarma Çavuşlar için aylık gösterge tablosu üzerin
den, sözleşmenin onaylandığı aybaşından itübaren ay
lık verilir. Bunîardan uzman ortbaştlaır 11 inci dere
cenin birinci kademelinden, uzlman çavuşlar 10 un
cu derecenin 1 inci kademesinden giriş yaparlar. Uz
man onlbaşılidtan uzman çavuşluğa terfi edenlerin 10 
uncu dereceye iritibakları, bulundukları kademenin 
göstergesinden daha fazla olacak şekilde yapılır. Uz
man erbaşlara yan ödemeleri, SüaMı Kuvveöier taz-
minatı, mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardım ödene
ği, doğum yardımı ödeneği, öllitaı yardım ödeneği ve 
yakacak yardımı 926 Sayılı Kanun esaisiarrna göre, 
tayın bedelli 2155 Sayılı Kanun esaslarına göre öde
nir. Bunlardan uçuş, paraşüt, denizaltı, da%ıç ve kur-
/bağa adam hizmetflerıiflde görevlendirilenlere ise ay
rıca 2629 sayılı Kanun esaslarına göre hizmet taz
minatı ödenir.' 

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uza
tılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ay
rılanlara her hizmet yılı için bulunduğu derece ve ka
demenin brüt aylığının 3 katı tutarında ikramiye ve
rilir. İkramiyelerden damga vergisi hariç, vergi kesil
mez. 

Sağlık nedenleri hariç disiplinsizlik ve ahlakî ne
denlerle sonradan Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 
görülmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir ve bunlara ik-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bunların Astsubay Sınıf Okullarındaki öğrenim, 
eğitim süre ve şekilleri bu Kanunun 19 uncu maddesi 
gereğince çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Bunlar
da, Astsubay Sınıf Okulları Yönetmeliğindeki evli ve 
nişanlı olma durumu ile öğrenime ara vermiş olma du
rumu aranmaz. Bu şekilde astsubay nasbedileceklerüı 
Astsubay Sınıf Okullarındaki öğrenim ve eğitimlerin
de özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüleri 
devam eder. Bunlardan astsubay nasbedilenlerin mu
vazzaf askerlik ve uzman erbaşlıkta geçen süreleri 
kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzelti
lir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş, maaş farkla
rı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Sınıf 
Okullarındaki öğrenim ve eğitimde başardı olamayan
ların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilir veya 
uzman erbaş olarak çalışmak isteyenler kıtaya iade 
edilir. 

özlük hakları 

MADDE 16. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türbiye Büyük Millet MecKad {Sj Sayısı : 414); 
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Fiilî hizmet süresi zammı 

MADDE 17. — Uzman erbaşlar, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen fiilî hiz
met süresi zammından yararlanırlar. 

Atama ve geçici görev 

MADDE 18. — Uzman erbaşlar ihtiyaç halinde başka bir birliğe atanabilirler veya geçici görevle görevlen
dirilebilirler. Bu şekilde atanan veya geçici görevle görevlendirilenlere, bulundukları derece ve gösterge üzerin
den, 6245 saydı Kanun esaslarına göre harcırah verilir. 

Yönetmelik 

MADDE 19. — Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, söz
leşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri verilecek sicilin şekil ve usulleri, görevde başarısız olma ve ken
dilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak 
esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için 
uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanu
nun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken 
çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Türkiye Büyüfc Millet MecfM <& Sayjsı : 414) 
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ramiye ödemesi yapılmaz. Astsubay olmak için öğre
nim ve eğitime başlayanlara da ikramiye ödenmez. 
Sağlık veya bulunduğu kadronun kaldırılması gibi 
nedenlerle bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl 
içinde alması gereken ikramiye tutarı 12 aya eşit ola
rak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet 
eden miktarda ödeme yapılır. 

Uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev 
yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu 
kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek 
kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, ihtisas sa
hibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş 
kadro görev yerlerine atanabilirler veya sözleşmenin 
feshini isteyebilirler. Bu şekilde sözleşmenin feshini 
isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bun
lara bu kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikra
miye ödenir. 

Sözleşme süresi içinde (izin dahil) vefat edenlerin 
kanunî mirasçılarına iki maaş tutarında ölüm yardım 
ödeneği verilir. Ayrıca vefat eden uzman erbaşların 
hakettiği ikramiye de kanunî mirasçılarına aynen öde
nir. 

Fiilî hizmet süresi zammı 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atama ve geçici görev 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Fiilî hizmet süresi zammı 

MADDE 17. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Atama ve geçici görev 

MADDE 18. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 19. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 414) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 20. — 6320 sayıh Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun uzman çavuşlarla ilgili hükümleri, 926 sa
yıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 2 nci maddesinin uzman çavuşlarla ilgili hükümleri ile 
Ek - IX sayıh cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 21. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet 
Kanunu, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmet
leri Tazminat Kanunu ve diğer kanunlardaki uzman çavuş tabiri uzman erbaş olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 
lerine tabi olurlar. 

6320 sayıh Kanuna göre uzman çavuş olarak istihdam edilenler bu Kanun hüküm-

Yürürlük 

MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 23. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4.11.1985 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı Y. 
V. Halefoğlu 

Devlet Baklanı 
M, T. Titiz 

MUM Saıvummra Saikamı 
Z. Yavuztürk 

Devletli Balk. Baçtoafkam Yrd. 
/. K, Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Saikam 
A.\ Karaevli 

îçiişllıari Bakamı 
Y, Akbulut 

Devlet Bakanı 
JRT.ı Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adafet Bakamı 
M. N. Eldem 

Dışlişlari Bakamı 
V, Halefoğlu 

Maliliye ve Güknrülk 'Bakamı 
A. K. Alptemoçin 

Sağıl'ık ve Sosyal Yandım! Bakamı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Milî Eğitiliri Gençllifc ve Spor Bakamı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

'Sanayii' ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

'KülliHür Ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Taftiıî Kay. Bakamı 
S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Mocttrt {& Sayısı : 414) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
t 

MADDE 20. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millî Savunma Komisyonu 
metninin geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 22. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 23. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

<^ -<—-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 414) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı t 413 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Per
tev Aşçıoglu'nun 2 2 . 4 . 1 9 8 3 Tarih ve 2620 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanunu, 2 6 . 4 . 1 9 6 1 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 1 0 . 6 . 1983 
Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 20 Arkadaşının Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşla
rının Oy Kullanmalarını Sağlamak İçin 2 6 . 4 . 1 9 6 1 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine İliş
kin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi; Antalya Millet
vekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 1 0 . 6 . 1 9 8 3 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Coş
kun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 2 6 . 4 . 1 9 6 1 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven . Gürkan ve 2 
Arkadaşının 2 4 . 4 . 1 9 8 3 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile Adalet ve Anayasa Komisyonları Raporları (2/302, 2/308, 

2/311, 2/312, 2/313) 

TBMM Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 14 . 2 . 1986. 
Sayı : 11-86/101 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26:44961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 tarih ve 2839 sayın Milletvekili Seçimi Ka
nunumun bazı midelerimin degiştifirimesi ve bu Kanunlara bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun Tek-
afimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla^ 

Haydar Özalp Pertev Aşçıoğlu 
Niğde Müetvekili Zonguldak Milletvekili 
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GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve "bu Kanunda Demokratik nizamın vazgeçilmez unsurları olarak 
tanımlanan Siyasî Partiler; vatandaşa iyiyi, yeniyi, güzeli sunmak, kendieıtinli ve faaliyetlerini beğendirmek 
zoranluluğunda olan müesseselerdir. 

Yürürlükteki Siyasî Partiler ve Seçim kanunlarını siyasî partilerin üye kaydından konse r ine aday tes
pitlerinden disiplin işlerine kadar tüzük ve yönetmeliklerde olabilecek detaylara inilerek herşeyine müda
hale edilmiş âdeta kendilerine hiçbir kolluda 'karar verebilecek imkân bırakmamıştır. 

Siyasî Partilerin bütün (kademeleri sadece belirli evrakları düzenleyen memurlardan oluşur duruma gel-
ımektedir. Bu ise sliyasî partilerin kendi geHşmelerini dolayısıyla demokratik siyasî hayatın oturması ve 
müesseseleşmesini engellemektedir. 

Nitekim <üç yılı ıdoldurımayan uygulama süresi içinde siyasî pareler ve onları denetlemekle görevlendiril
miş, devlet organları evrak ve bürokratik formalitetere boğulmuş, kanunun bazı maddeleri işletilemez olmuş, 
bazı maddeler yüzünden de partiler devlet organlarının hoşgörü ve müsamahasına sığınmak durumunda kal
mıştır. 

öte yandan siyasî partileri her zaman zor durumda bırakmış, olan kontenjan adaylığı sorununa 'bu Kanun
da yenli 'bir çözüm getürilemediği gibi mevcut sistemde seçim kanunu ile siyasî partiler kanununun arasın
daki farklı manalar yüzünden işletilemez duırumdadıır. 

Ayrıca aday tespit işi bu Kanunla geçen {bir genel ve bir mahallî) seçimde de uygulanma imkânı bu-
lamami'ş ve geçici maddelerle düzenleme yoluma gidilmiştir. 

Bu itibarla getirilen yeni düzenlemelerle; 
1. Formalitenin azaltılması, 
2. Partilerin kongre, ön seçim, kayıt, disiplin, vs. gibi 'birçok işte ırahat hareket edebilir, millete iyiyi 

sunmada yarışır hale getirilmesi, 
3. İşlemeyen veya güncelleşmesi gereken bazı maddderin işler hale getirilmesi, 
4. Yurt dışındaki seçmen vatandaşların oy vermelerine 'kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

22.4.1983 TARİH VE 2820 SAYILI SİYASÎ PARTİLER KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERE 
AİT MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilerek ıformalite ve işlemlerin azaltılması maksadıyla, 
zaten doldurulacak çizelgede var olan bilgiler mevcut olduğundan ayrıca nüfus (kâğıdı sureti veılümesi ge
rekmediğinden bu ilbare ıfcaldıotaıştur. 

Madde 2. — Bu Kanunun 14 üncü maddesi değiştirilerek, kurucuların kurucu sıfatıyla parti büyük 
kongresine katıılmaları sağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu Kanunun 19 uncu maddesi değiştirilerek, eski maddede 20 ila 24 ay olan kongre sü
releri, 24 ile 34 ay arasına çıfcariılirnış, «böylece siyasî partilerin kongreleri için daha geniş bir zaman ayır
maları sağlanmıştır, özellikle seçimlerle, kongrelerin çatışmasına mani olunabilecektir. 

Madde 4. — Bu Kanunun 20 nci maddesi değiştirilmiştir. Eski maddede yer allan 'ilçe delegelerinin sa
dece kayıtlı üye esasına bağlı dlunması, alınan oyun hiç dikkate alınmaması uygulamada bazı halksızlılkdaıra 
sebebiyet vermekte ve zorluklar çıkarmakta idi. Yeni değişiklMe daha evvel İl ve büyük 'kongre delegele
rinde olduğu gibi İlçe kongrelerinde de siyasî partinin seçimde aldığı oy miktarı ölçü olarak kabul edilmiş, 
seçime girmemiş partiler için ise esıkü statü korunmu-sibur. 

Madde 5. — Bu Kanunun 21 inci maddesi değiştirilerek, kongrelerde yapılacak seçimlerde yargı dene
timli korunmakta .ancak, birçok kongre iptaline ve uygulamada ibir takam zorluklara sebebiyet veren husus
lar giderilerek madde basitleştirilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunun 37 nci maddesi değiştirilerek, daha esnek hale getirilmiştir. Siyasî Partiler 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Seçimlerde Türk Milletinin huzurunda serbestçe rekabet etme 
imkânına sahip olmalıdırlar. Madde 'eski şekliyle çok 'katı hükümler taşıdığından «listemi geliştirme fırsatı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 413) 
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mümkün olamamaktadır. Maddenin yeni şekliyle Siyasî Partilere aday tespitinde kolaylık sağlananış ve mil
letçe 'benimsenecek en iyi «adayları belirleme arnikanı getirilmek iıstenm'iştıiır. 

Madde 7. — Bu Kanunun 38 inci maddesi değiştirilerek, merkez adaylığı parti içd sürtüşmelere sebe-
biyet verilmeyecek şekilde düzenlenmiş ve istikrar unsuru haline getirilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunun 40 inci maddesi değişMerek, siyasî parti adaylarımda, parti üyesi olma 
şartı tarama imkânını 'kaldıran hüküm metinden çıkarılmıştır. 

Mıadde 9, — Bu Kanunun 41 inci maddesi değiştirilerek, sandık koruillarında görev alacak devlet me
murlarının on yıllık alma şartı kaldırıilmı§ıtır. Zira bu durum siyasî partilerim elinde ve yetkisinde olmayan 
bir görevlendirme sonucu zaman zaman iptal gerekçesi yaratmaklta idi. 

Madde 10. — Bu Kanunun 42 ndi maddesi değiştirilerek, diğer maddelerle paralellilk sağlamak atmacıyla 
(büzükle beHürlenen diğer (hususlar ile de seçmen listelerinin tespit edilebileceği hükmü getirilmiştir.; 

Madde 11. — Bu Kanunun 46 ncı maddesi değiştirilerek, lisıtelerlin seçilecek milletvekili sayısı kadar 
adayla düzenlenmesM ve tercih sisteminin bu şekilde yapılması doğrultusunda hüküm getirilmiştir. Zira 
madde eskii şekli ile adayların ilki mlisli düzenlenip verilmesini gerektiriyordu. Bu durum yedeğe düşenlerin 
istifa etmesi, listelerin boşalması ve sistemlin aksaması ihıtiimallini kuvvetlendirmekte idi. 

Madde 12. — Bu Kanunun 57 nci maddesi değiştirilerek, her türlü parti içi itiraz yolları bittik'ten sonra 
ancak, adlî organlara itiraz edilebileceği hükmü getirilmiştir, Zira parti içi İtiraz yolları tbîtmeden parti içi 
disiplin işlerinin doğrudan mahkemelerde görülmesi, siyasî partilerin siyasî serbestlisini kaldırmakta idi. 

Madde 13. — Bu Kamunun 66 ncı maddesinde yapılan değişiklikle partilere yapılacak bağışlarla ilgili 
rakamlar günün şartlarına uygun hale gelecek şekilde düzenlenmiştir., 

Madde 14. — Bu Kanunun 101 inci maddesi değiştirilerek, siyasî partiler üzerinde Cumhuriyet Başsavcılı
ğına yerilmiş olian, kesinleşmiş yargı Ikaran olmadan cezaî hüiküm verme yeökisi yargı kararına bağlanmış
tır. 

Madde 15. — Bu Kanunun 115 inci maddesi değiştirilerek, tamamen fahrî görevler olan siyasî parti 
kademelerindeki görevliler üzerindeki cezaî sorumluluklar hafiıfletilmiştir. 

Madde 16. — iBu Kanuna eklenen geçici madde ile de getirilen değişikliklerin tüzüklere hemen inti-
kaıliimin sağlanmasıru mümkün kılacak sekide merkez karar ve yönetim kuruluna yetki verilmiştir. 

26.4.1961 TARİH VE 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEİMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEİN KÜTÜKLERİ 
HAKKINDA KANUN İUE İLGİLİ DEÖİŞÎKLIKLERE ATT MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 17. — Bu Kanunun 1 iinci maddesi değiştirilmiştik. T. C. Anayasasının 175 indi maddesinde 
Anayasa değişikliklerine ilişiklin kanunların gerektiğinde Cumhurbaşkanı tarafından, halkoyuna sunulabileceği 
kabul edilmiş; 79 uncu maddesinin son fıkrasında da, bununla il'gii işlemlerin genel yönetim ve denetiminin 
miUetvekiii seçimlerinde uygulanan hükümlere göre yürütüleceği belirtilmiştir. Milletvekili seçimlerinde 
seçmen kütüğüne ve oylamaya ilişkin işlemler hakkın ia ıkanun hükümleri uygulanmaktadır. Anayasanın halk 
oyuna sumulimıaısı hakkımda 2707 sayılı Kanunun 1 inci maddesi 1982 Anayasasının halik oyuna sunulmasında 
298 sayılı Kanunun uygulanmasını öngörmüş, ancak 2707 sayılı Kanun 1982 Anayasasının halk oyuna su
nulmasıyla hükmünü icra etmiştir. Bu nedenlerle madieye Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halik 
oylamasına sunulmasında da bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı yolunda kesin bir hüküm eklenmiş ve 
madde başlığı buna uygun olarak değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Bu Kamumun 52 nci maddesinde yapılan değişiklikle Siyasî Partilerin Radyo ve Televizyon
la yapacakları propaganda esaslarında yeni düzenlemeler getirilmiş, buna göre TRT Kurumunca usulüne 
göre tespit edilen reklâm tarif ellerine göre bedelini peşlin ödemek şartıyla ıkanunda 'belirtilen tarihler arasın
da 10'ar dakikayı geçmeyen üç konuşma hakkı görüntülü olarak verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 19. — Bu Kianunun 86 ncı maddesi değiştirilerek 94 üncü maddenin (a) ve müteaıkip bentlerin
de sayılanların dışında, sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanamayacakları belirtilmiştir. 

Madde 20. — Bu Kamunun 94 üncü maddesinde yapılan değişiklikle yurt dışında ikamet edip ne çalış
tıkları ülkede, ne de kendi memleketlerinde seçme hakkım kullanamayan vatandaşlarımıza, seçim günü Tür-
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İriye de bulunmasalar dahi mevcut Anayasa sistemirnizın ve milletlerarası hukuk ilkeleri doğrultusunda oy 
kullanmalarına kolaylık getirilmek hedeflenmiştir. 

Madde 2U — Madde ile bu Kanuna bir ek madde ilave edilmiştir. Biindiğıi üzere kanunların halk oyu
na sunulması (müessesesi İk olarak 1982 Anaıyasasınm kabulünde uygulanmış ve halk oyu ile kabul edilen 
bu Anayasanın 175 indi maddesinde düzenlenerek Anayasa Hukukumuzda yerinii almıştır. 

Her ne kadar Anayasanın halk oyuna sunulması ile ilgil olarak 198(2 senesinde 2687 ve 2707 sayılı kanun
lar yürürlüğe konulmuş ise de bu kanunlar münhasıran 1982 Anayasasının halk oyuna sunulmasına ve kabu
lüne ilişkin hükümleri içerdiğinden bunların ilerde yapılacak halk oylamalarında uygulama imkânı kalmamış 
ve kanunların halk oyuna sunulmasında uygulanacak hükümlerin yeniden düzenlenmesi zorunlu ihale gel
miştir. Gerek niteliği, gerekse Anayasanın 79 uncu maddesindeki gönderme nedeniyle bu müessesenin 298 
sayılı Kanun kapsamına alınması uygun görülmüştür. Ancak 298 sayılı Kanun bu müessesenin hukukumuza 
girmesinden çok önce sadece seçimler için düzenlenmiş olup hükümleri içerik bakımından, halk oylama
sında da uygulanabilir niteikte ise de ifadeler seçimlerle ilgilidir. Halk oylaması müesesesi hu Kanunun 
kapsamına alınınca, kanunun birçok hükmünün yazılışının halik oylamasının özelikleri dikkate ahmarak ditti 
zeltilmesi ve kanuna yeni maddeler eklenmesi gerekmektedir^ 

10.6.1986 TARİH VE 2839 SAYİLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
LERE AİT MADDE GEREKÇELERİ. 

Madde 22. — Bu Kanunun 4 Üncü maddesi değiştüriilmıiştir. Buna göre Siyasî Partiler Kanununun 38 
inci maddesi ile getirilen değişiklikte meydana gelecek belirsizliği ortadan kaldırmak için seçim çevrelernin 
düzenlenmesinde yediden ditibaren en büyük rakamdan başlama şartı konmuştur. 

Madde 23. — Bu Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıikrası Siyasî Partiler Kanunu hükümlerine para
lel olarak değiştirilmiş, partilerin katıldıkları her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday 
göstermeleri hususu düzenlenmiştir. 

Madde 24. — Bu Kanunun 13 üncü maddesinin 1 indi fiknası Siyasî Partiler Kanununda getirilen de
ğişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 25. — Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 1' indi fıkrası diğer maddelerle paralellik sağlamak 
amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 26,, — Bu Kanunun 26 nci maddesinin i(b) bendi değiştirilerek, merkez adayı bulunan seçim çev
relerinde o partinin merkez adaylarının isim ve soyadının listeye yazılacağı ifade edilmiştir. 

Madde 27. — Bu Kanunun 28 inci maddesi Siyasî Partiler Kanununun 46 nci maddesinde yapılan deği
şiklikle uyum sağlayacak şekilde yenliden düzenlenmiştir. 

Madde 28. — Bu Kanunun 34 üncü maddesi Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesinde yapılan de
ğişiklikle uyum sağlayacak sekide yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 29. — Bu Kanunun 35 inci maddesi diğer maddelerde yapılan değişiMikîere paralel olarak ye
niden düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Bu Kanunun 63 üncü maddesi değişttMIerek, para cezası, günceleştirirniş ve bundan 
sonraki seçimlerde devamlı uygulanması sağlanmıştır. 

Madde 311. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 32. — Yürütme maddeslidik, 
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TÜRKİYE ©ÜMÜK MİLLET 'MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Ya'bancı ülkelerde hulunan Türk vatandaşlarının oy kullanmalarını sağlamak için 26.4.1961 günlü 298 sa
ydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkınldalki yasanın değiştirilmesine ilişkin yasa öne-
rimfiz gerekçeleriyle 'blM'Jkıte sunoknuşjtuır. 

Saygılarımızla. 19.2.1986 

Reşit Ülker 
İstanbul MMetveküi 

Türkân T. Arıkan 
Edirne Milletvekili 

İhsan Gürbüz 
Hatay Mille'rvekffi 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak Milletvekili 

Orhan Otağ 
Kocaeli Milletvekili 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri Milletvekili 

Tevfik Güneş 
'Kırşehir Milletvekili 

Onur al Şeref Bozkurt. 
Çanakkale Milletvekilli 

Hüseyin Aydemir 
İzmir Milletvekili 

Kemal Gökçora 
Bursa Milletvekilli 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat Milletvekili 

Salih Güngörmez 
Kocaeli Mille'rvekili 

Cemal özdemir 
Tokat Milletvekili 

Sabit Batumlu 
İstanbul Milletvekili 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne Milletvekili 

I 

Hayrullah Olca 
İzmir Milletvekili 

Bilâl Şişman 
İstanbul Milletvekili 

Rıza Tekin 
Siirt Milletvekili 

Lezg'm Önal 
Hakkâri Milletvekili 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul Milletvekili 

M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon Milletvekili 

Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını Sağlamak için 26.4.1961 günlü, 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa öne
risi 

GENEL GERjEKÇE 

1983 yılında yurt dışındaki Türk yurttaşlarının sayısı 2 milyon 242 bindir. Şimdi bu sayının 3 milyonu 
aştığı fialha'Üıkla ısöylenebllir. 

Anayasamızın 67 nci maddesine göre, her yurttaşın seçme hakkı vardır. Ancak yurt dışında bulunan yurt
taşlarımız bu güne kadar bu haklarını kuUanamamışlardır. 

26.4.1961 gün ve 298 sayılı «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki yasanın» 35 
inci maddesinde yurt dışında bulunan yurttaşların seçmen kütüğüne yazılmaları esası getirilmiştir. 

Bu yasa önerisi bu 'büyük seçmen kitlesine oy kullanmak olanağı kazandırmak için hazırlanmıştır. 
Birçok 'batı ülkelerinde postayla oy kullanma yada vekâleten oy kullanma kanunu vardır. Amerikanın 

'biır çok eyalet yasaları da hu esası kabul etmiiştir. Amerikan yurttaşları yahancı ülkelerde Konsolosların gö
zetiminde oylarını kuHanmak'tadırlar. 

Bu konuda ilk yasa önerisini İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, 3.4.1965Me T.B.M.M.'ye sunmuş, Dış
işleri (Komisyonunda onaylanmış, ancak dönem sona ermesiyle geçersiz olmuştur. Aynı öneri 69 ve 73 ün
cü dönemlerinde yenilenmiştir, öneri 19.3.1976'da içişleri Komisyonunda değiştirilerek onaylanmış, Adalet 
Komisyonuna gönderilmiş ancak 45 gün içinde sonuçlandırılmaması üzerine 212.12.1976'da doğrudan Millet 
Meclisi gündemine alınmışsa da görüşülmeden dönem sona erdiğinden geçersiz olmuştur. 

Bu öneri aynen 1977 döneminde Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile SiVas Milletvekili Azimet Köylüoğ-
lu'nca Millet Meclisine verilmişse de bu kez görüşülemeyerek geçersiz kalmıştır. 

Böylelikle konu Millet Meclisince ele alınarak büyük ölçüde incelenmiş bulunmaktadır. 
Maddeler çok açık olduğundan ayrıca maddelere gerekçe yazmaya gerek görülknemiştür. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER VE 20 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Yabancı Dlkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını (Sağlamak İçin 26.4.1961 günlü, 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi 

MADDE 1. — '26.4.1961 gün ve 298 sayılı yasanın 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir . 
Yabancı ülkelerde bulunan ve bu yasanın 35 inci maddesi gereğince Seçmen Kütüğüne yazılmış olan 

seçmenlerin listeleri, oy pusulaları, zarflar ve diğer araçlar, bu yasa ve değişiklik'lerindeki esaslar içerisinde, oy 
verme gününden önceki uygun zamanda ilgili konsolosluklara Yüksek Seçim Kurulu aracılığı ile gönderi
lir. 

'MADDE 2. — 26.4.1961 gün ve 298 sayılı yasaya aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Oy verme gününden -bir süre önce Yüksek Seçim Kurulunun belli edeceği bir günde ve 
süre içinde yurt dışındaki seçmenler 'konsolosluklarda ve o 'bölgedeki devlete 'bağlı temsilciliklerimizde oluş
turulacak sandık kurullarında oylarını kullanırlar Oy kullanma günü ve süresi uygun araçlarla yurt dışın
daki seçmenlere duyurulur. 

Konsolosluklarda ve temsild'1'iklerde ve diğer uygun görülen yerlerde 'yapılacak oy verme işlemlerinde gö
rev alacak Seçim Kurulu ile Sandık Kurullarının sayısı, üyelerinin ve yedeklerinin sayıları ve hangi görev
lilerden oluşacakları Yüksek Seçim Kurulunca önceden 'belirlenir. 

Seçime katılan sTyasî partiler her sandıkta bir gözlemci bulundurabilirler. Gözlemcilerin isimleri yurt 
dışındaki oylama gününden en az 15 gün önce Yüksek Seçim Kuruluna 'bildirilir. 

Seçmenler bu yasada yazılı esaslar içinde kapalı oy verme yerinde oylarını Türkiye'de ikametgâhlarının 
bulunduğu ilin adı yazılı zarfa koymak ve açılmayacak biçimde yapıştırmak yoluyla kullanır. 

Oy verme işleminin ve süresinin bitiminde konsolosluk çevresinde oy sandıkları kapalı ve mühürlü olarak 
konsoloslukta toplanarak seçim kurulu, sandık kurulları başkanları ve parti gözlemcileri önünde açılarak 
zarflar illere göre ayrılıp sayıları belirlenir. Bir tutanak tutulara'k torbalara konup bu işlemleri içeren seçim 
kurulu yazısı ile Türkiye'deki ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına kurşunlu mühürlü kıymetli evrak olarak 
postalanır. 

Yurt dışındaki oy verme günün başlangıcından önce yurda -girişlerini kanıtlayanlar bağlı oldukları se
çim kuruluna başvurarak kendilerine ayrılan sandıkta Türkiye'de'kii seçim günü oylarını kullanabilirler. 

11 Seçim Kurulları seçim çevresindeki ilçe seçim 'kurulları sayım döküm tutanaklarının birleştirilmesin
den sonra yurt dışından gelen oyların sayım dökümünü yapar, son tutanağa işlemeyerek seçim sonuçlarını 
belirlerler. 

MADDE 3. — 'Bu yasa yayımı gününde yürürlüğe gftrer. 

MADDE 4. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.B.M.M. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 3.3. 1986 

Grup Başkanlığı 
Sayı : 155 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MMidtivek'ili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Daiır Kıanun TekJMimiiz gerekçesi dle birlikte ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
3.3.1986 

Aydın Güven Gürkan Coşkun Bayram Hasan Altay 
Antalya Milletvekili Adana Milletvekili1 Samsun Milletvekili 

MİLLETVEKİLİ SEÇİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİN 
GEREKÇESİ 

Madde 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 3 ün
cü maddesi kural alarak her ili 'bir seçim çevresi ka'buletmiş'ken; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
4 üncü maddesinde, yediden çok milletvekili çıkaran illeri türden çok seçim çevresine ayırmıştır. 'Bu ayrım 
yapay olduğu kadar, pratik bir yarar da sağlamamaktadır. Çünkü, birleşik oy pusulasına 'bağlanmış seçim
lerde, seçmen oyunu adaylardan çok, belli bir partiye yöneltmektedir. Bir ilin çıkaracağı milletvekili sayısı 
bu yönüyle fazla önem taşımamaktadır. 

Yedili bir il olduğu gibi kalırken, sekiz milletvekili çJkaran bir ilde iki seçim çevresi oluşturmanın inan
dırıcı yanıtı gösterilemez. Bir seçmene, İlinden çıkacak«rniüetvekjllerinden ancak bir kısmına oy verme ola
nağı tanımanın ve ancak 'bir kısmı arasında tercih oyu 'kullanabilmesinin de hiç bir haklı yönü bulunmamak
tadır. 

Birden çok seçim çevresi olan illerde, boşalma halinde yapılacak ara seçimlerinde seçmen listelerinin gtin-
celeştirilımesinde bir takım güçlüklerle karşıla'bileceği de anlaşılma'ktadır. 

'Bu nedenlerle, evvelce olduğu gi'bi, her il bir seçim çevresi olarak kabul edilmiş; 4 üncü madde buna 
göre değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 'Bu madde, «ilk milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlere yönelik olduğu
na göre, geçici maddeler arasında yer alması gerekirdi. 

Seçmenlerin oy kullanmaları kadar, oy kullanmak istememelerine de demokratik bir hak gözüyle bakıl
malıdır. 

Bu nedenle 63 üncü maddenin yasa metninden çıkarılması uygun bulunmuştur. 
Madde 3 ve 4. — Maddelerin yürürlük ve . yürütmssli ile ilgilidir. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜRİKAN VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayıh Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi 

MAİDDE 1. — 2839 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki sekikie değiştkitaişfcir. 

«Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı 

Madde 4. — Her il bir seçim çevresidir. 
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı saptanırken her 'ile .önce bir •mjjjliiötvefkfilli veriir. 
Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, geri kalan milletvekili sayısına bölünmek sure

tiyle hir rakam elide edilir. İl nüfusunun bu rakama ttöllünmesîyle bir illi ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı 
tespit olunur. 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı dört yüzü bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili çıkarmaya 
yetmeyen iller nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları 'büyüklüklerine göre sıraya konulur ve 
ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu .sıraya göre dağıtılır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göstermesi 
halinde, -bunlar arasında ad çekilir.» 

MADDE 2. — 2839 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜ(K MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkırida Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi İle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
3.3.1986 

Coşkun Bayram Hasan Al tay 
Adana Milletvekili Samsun Milletvekili 
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26.4.1961 TARİH VE 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ 
HAKKINDA KANUNA EKLENEN EK MADDE GEREKÇESİ 

Sayıları yüzbinleri bulan yurt dışındaki Türk seçmenlerin oylarını kullanabilmeleri zamanı çoktan gel
miştir. Ancak, bunun seçim ısistemimize ters düşmeyecek biçimde gerçekleştirilmesi, seçmenin olabildiğince 
ayağına gidilmesi, aynı zamanda haksız ve adaletsiz bir oy kullanımına yol açılmaması gerekir. 

Bazı önerilerde ileri sürüldüğü gibi gümrük kapılarında 24 saat süre ile 70 gün süren oy kutanımı yön
temini benimsemek olanaksızdır. Normal surette güm rük kapılarına gelecek ve oy kullanacak seçmen sayısı 
bekleneni vermeyecektir. 'Bazı partiler otobüslerle seçmenleri gümrük kapılarına taşıyacaksa bu haksız olur; 
seçmenlere gölge düşürür. Ayrıca onbinlerce işçi, belli bir dönemde bir süre için işlerinden ayrılmak duru
munda kalır; bu da işçi-işveren ilişkilerini zedeler, işçiler arzu etmedikleri bir dönemde izinlerini kullanma 
durumunda kalırlar. Gümrük kapısına kadar gelen işçinin neden yurt içinde oylarını kullanmadıkları soru
su da yanıtsız kalır. 

Aynı şekilde yurt dışında çalışanların kullanacakları oyların seçim çevrelerinde değil de, Türkiye düzeyin
de oranlama ile değerlendirmesi yolundaki görüşleri de seçimden beklenen amaçla bağdaştırmak olanak
sızdır. 

Yapılması gereken, yargrç denetiminde, işçilerimizin iş yerlerine çok daha yakın elçilik ve konsoloslukla
rınızda, seçim sistemimizi zedelemeyen bir yöntem ge Hştinmektir. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulunun ek
siksiz düzenlemelerle sağlıklı bir uygulama getireceğin den de kuşku düyulmamalıdır. 

Ek beşinci madde ile yapılmak istenen budur. 

ADANA MİLLETVEKİLİ ÇÖŞKUN BAYRAM VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ HASAN ALTAY'IN 
TEKLİFİ: 

26.4.1961 Tarih ve 1298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen (Kütükleri Hakkında (Kanuna Bir Ek 
.Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«Ek Madde 5. — Yurt dışında bulunan ve oy kullanma yeterliği olan Türk vatandaşları, milletvekili se

çimlerinde oy kullanabilirler. 
En az altı aydan beri yurt dışında olan, Türkiye'de seçmen kütüklerinde kayıtlı bulunmayan, yirmidir ya

şını bitirmiş seçmen, pasaportunu göstermek suretiyle oy kullanır. 
Milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl içinde Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışındaki seçmenlerin oy

larını kullanabilmeleri ve sandık başı çalışmalarının düzenlenip yürütülebilmesi için yeteri sayıda hâkimi 
görevlendirir. Yurt dışı seçim çalışmalarını seçim takvimine uygun biçimde ayrıntılı olarak düzenler ve de
netler. 

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar, Türk elçilik ve Konsolosluklarında bulunduru
lur. Hangi elçilik veya konsolosluklarda, hangi yabancı ülkeler için sandık veya sandıklar bulundurulacağını 
Yüksek Seçim Kurulu oy yoğunluğunu ve seçim çevresinin genişliğini 'gözeterek saptar. Ayrıca hangi tarih
ler arasında, hangi saatlerde yurt dışındaki seçmenlerin oylarını kullanabilecekleri TRT ve basın aracılığı ile 
ve dış temsilciliklerimizce duyurulur. 

Sandık kurulları, elçilik ve konsolosluklardaki görevlilerden de yararlanılmak suretiyle oluşturulur. Siya
sal partiler, oy verme gün ve saatlerinde sandık başlarında ancak müşahit bulundurabilirler. 

Seçmen, pasaportunu seçmen kartı gibi kullanır. Pasaporttaki kimliği, sandık kurulunca evvelce hazır
lanmış seçmen listesine yazılır, işyeri, Türkiye'deki ikametgâhı, ikametgâhı yoksa doğum yeri veya nüfusta 
kayıtlı olduğu yer ayrıca listeye kaydedilir. Seçmene, Yüksek Seçim Kurulu ve sandık mühürlü oy zarfı ve 

• birleşik oy pusulası verilir. Seçmen kapalı oy verme yerinde oyunu kullanır. Kapalı zarfı alan sandık ku
rulu başkanı zarfın üzerine seçmenin ikametgâhına, yoksa doğum yerine göre ilini yazar; imza eder. Daha 
sonra seçmen sandığa kapalı zarfı atar ve seçmen listesini imzalar. 
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Yurt dışında kullanılan birleşik oy pusulalarında, seçime katılan siyasal partiler yer alır. Oy pusulaların

da siyasal partilerin özel işaretleri, kısaltılmış adları, tam yazı halinde adları, «Evet» mühürü basılacak boş 
daire . bulunur. Bağımsız adaya oy kullanabilmesi için de bir sütun açılır. Seçmen isterse, kendisine illerine 
göre sıralanmış bağımsız milletvekillerinin aday listesi de gösterilir. Seçmen, kendi ilinden bir bağımsız ada
ya oy verecekse adını bağımsız aday sütununa yazmak suretiyle oyunu kullanır. 

Yurt dışında oy kullanıma yeterliği olan her seçmen, istediği herhangi bir sandıkta oyunu kullanabilir. 
Seçmen oyunu kullandıktan sonra, sandık kumlu başkanı bunu seçmenin pasaportuna yazar; mühür ve 

imza eder. 
Sandıklar, görevli hâkim gözetiminde açılır. Kapalı oy zarfları üzerlerinde yazılı illere göre tasnif edilir. 

Torbaya konur. Durum bir tutanağa yazılır, oy zarflarının sayısını ve illerini de belirten tutanak imza olu
nur ve bir nüshası torbaya konur. Torba mühürlenir. Görevli hâkim bu torbaları Yüksek Seçim Kuruluna 
gönderir. 

Oy kullanılan elçiliklerde ve konsolosluklarda seçim propagandası yapılamaz. 
Yüksek Seçim Kurulu; kendisine gelen oy zarflarını, ilgili illerin il seçim kurulu başkanlıklarına, seçim 

günü akşamı saat 17.00 de açılmak üzere ve seçim gününden önce illerde bulunacak biçimde sevkeder. 
Yurt dışındaki oylamalarla ilgili seçim suçu işleyenlere, 298 sayılı Yasada yazılı cezalar yarı oranında ar

tırılarak verilir. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T.B.M.M. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 3.3.1986 

Sayı : 154 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLETMECLÎSl BAŞKANLIĞINA 

24.4.19813 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ©azı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 3.3.198-6 

Aydın Güven Gürkan Coşkun Bayram ' Hasan Altay 
Antalya Milletvekili Adana Milletvekili Samsun Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Yasalar; soyut ve genel nitelikli ama uygulanabilir yapıda, bağlayıcı veya yön verici üst düzey normlar
dan oluşur. Kamu düzenini koruma veya kamu yararını sağlama düşüncesiyle de olsa, tedirginlik yaratacak, 
zihinleri karıştıracak ayrıntılara girilmemesi, biçimin özü zedelememesi gerekir. 

2820 sayılı Siyasal Partiler Kanununun bu yönden üzerinde durulmağa değer nitelikleri vardır. Siyasal 
partilere Anayasayı da aşarak faaliyetlerinde sınırlamalar getirilmek isteriirken nerdeyse normal düzende ça
lışamaz hale girilmiştir. 

Siyasal partilerin, hukuk devleti anlayışı içinde, çağdaş, demokratik faaliyetlerini sürdürebilmeleri, vesayet 
altında olmadıkları, özgür iradelerini genel hukuk esaslarına göre kullanabilecekleıii inancına ulaşabilmelerine 
bağlıdır. 

Oysa 28'20 sayılı Yasalda genel hatlarıyla görülen şudur : 
1. Her hatalı hareket, bir ceza yaptırımına bağlanmış; eylemlerin özellikle özgürlükleri bağlayıcı ha

pis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülmüştür. 
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'2. Öte yandan geniş boyutlu, farklı yorumlara elverişli, katı düzenlemelerle siyasal partilerin her an ka
patılabilecekleri havası yaratılmıştır. 

Oysa, Anayasal tanımlama ile siyasal partiler «demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» Ka
mu oyunun serbestçe oluşması, kuşkusuz partilerin özgürlükçü, çoğulcu demokratik bir düzen içinde çalışa
bilmelerine bağlıdır. Anayasanın öngördüğü sosyal hukuk devletinin gerçekleşebilmesi de bunu gerektirir. 

Siyasal partilere ilişkin temel düzenlemelerin partilerarası diyalog ve ortak çalışmalarla oluşturulması si
yasal hayatın istikrar içinde sürdürülmesi açısından büyük önem taşımalktadır. Bu yöntemin geçerliliğini ve 
gereğine inanıyoruz. Ancak bugün siyasal partilerin kamu beklentilerine yanıt verebilmeleri, işlevlerini sürdü
rebilmeleri, Siyasal Partiler Kanununda bazı değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Aşağıda yazılı değişiklikle
re gidilmesi, kısmen olsun siyasal partilere çalışmalarında rahatlık sağlayacaktır. 

MADDELERE ILÎŞKİfN GEREKÇELER 

Madde 1. — Siyasal partilerin birleşmeleri d.e yasanın önemle değerlendirilmesi gereken kurumlarından 
birisidir. Bu nedenle kapsam maddesine bunun da konulması uygun 'görülmüştür. 

Madde 2. — Fıkra 2 aynı zamanda birden fazla siyasal partiye üye olanların üyelik sıfatı, bu fıkraya 
göre, «bu siyasî partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır.» Bu kural uygulamada kötüye kullanmalara 
elverişlidir. Partisinden istifa ederek başka partiye kaydolmak isteyenlere eski partileri güçlük çıkarabilmek
te, dilekçelerini almamakta veya işleme koymamaktadır. Bu hal ilgililerin baska^partiye kaydına da engel 
olmaktadır. 

Kaydını sildirmeyen bir üye, yeni partiye kaydolmuşsa, eski partisindeki kaydı, geçersiz sayılmalıdır. 
Kasıtlı olarak farklı iki partiye kaydını yaptırma sözkonusu ise, bunun yaptırımı zaten Yasanın 114/1 fık
rasında yazılıdır. 

Madde 3. — Partilerin teşkilatı kapsamına Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisindeki parti grupları da 
dahil edilmiş ve köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinde parti temsilcilerinin görevlendirilmesi olanağı tanın
mıştır. 

Ma'dde 4. — Siyasal partilerin kuruluşu aşamasında, salt «ek bilgi ve belgelerin» gönderilmemesi o par
tinin kapatılması nedeni olamaz. Getirilen düzenlemede, Cumhuriyet Başsavcısı eksiklerin giderilmemesi ha
linde, gönderme yapılan ve bu kez yeniden yapılaştırılan Yasanın 102 nci maddesine göre ilgili siyasal par
tiye ikinci bir yazı tebliğ edecektir. 

İstek yerine getirilmez veya cevap verilmezse, o zaman Cumhuriyet Başsavcılığı Yasanın 111 inci maddesi 
uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, aynı zamanda konuyu Anayasa Mahke
mesine 'götürecektir. 

Anayasa Mahkemesi ise «Ortada siyasal partinin kapatılmasını zorunlu kılacak derecede önemli noksan
lıklar ve hukuksal nedenler bulunması halinde» kapatmaya ilişkin hükümleri uygulayabilecektir. 

Madde 5. — Madde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede (b) bendinde geçen «nüfus cüzdanları» 
ibaresi gereksiz formalite olduğu düşüncesiyle metinden çıkarılmıştır. 

öte yandan maddenin 10/2-c bendinde geçen «Diğer Yayınlar» deyiminin uygulamada sınırlarını çizmek 
hemen hemen olanaksızdır. Buna uymamak ise 111/a maddesinde hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Bu ne
denle maddede geçen «diğer yayınlar» sözcükleri metinden çıkarılmıştır. 

Yapılan önemli bir değişiklikte partiye kayıtlı üyelerin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi yükümlü
lüğünün kaldırılmasıdır. Bunun nedeni bu biMirimin pratik bir yarar sağlamayacağı ve tersine partiye ka
yıt olma isteklerini frenleyebileceği düşüncesidir. 

Maddenin dördüncü fıkrasına gelince (b) ve (c) bentlerindeki bilgi ve belgelerle parti tüzük. veya program
larında yapılan değişiklikler için konan onbeş günlük süre yeterli değidir. Yoğun parti çalışmaları gözetile
rek bu süre otuz güne çıkarılmıştır. 

Madde 6. — Siyasal faaliyette bulunma, Anayasanın güvencesi altında olan bir temel hak'tır. Mutlak 
zorunlu olmadıkça, diğer temel haklar gibi bu hakka da sınırlamalar getirilmemelidir. 
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Anayasanın 68 inci maddesinin yedinci fıkrasında siyasal partilere giremeyecekler birer birer sayılmıştır. 
Bu itibarla 2820 sayılı Kanunun 11/2-a maddesinde getirilen, Anayasayı aşan kısıtlamaları .'haklı kılacak bir 
neden bulunmamak tadır. Anılan bentteki «özel Kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim ve dene fim işlerinde çalışanlar ile aylıklı ve yevmiyeli memur
ları ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir 'kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olan
ların mer'kez kurullarında görev alanlar» hükmü yasa metninden çıkarılmıştır. 

Siyasal partilere üye olamayacak ve üye kayıt edile meyecekler. sayılırken 11 inci maddenin «ancak» diye 
b'aşlıyan ikinci fıkrası (b) paragrafının (6) numaralı bendinde; T.C.K.'nunun 536 ve 537 nci maddelerinin 
Ibazı fıkralarından hükümlülüğe de yer verilmiştir. 

'Bunlar hafif hapis veya hafif para cezalarını gerek'tirir. Kabahat türünden suçlardır. Siyasal partilere üye 
olmaya engel olacak içerik ve nitelikleri bulunmamaktadır. Sözü edlifen (6) numaralı bent bütünüyle metlin
den çıkarılmıştır. , 

Madde 7. — Tüzüğe göre oluşturulan ihtiyarî kurulların işlevleri arasında «parti politikasını yayma» da 
vardır. Bu sözcükler de madde metnine eklenmiştir. 

Madde 8. — Fıkra beş — Siyasal partilerin «Merkez Karar Kurulu» ve «'Merkez Yönetim Kurulu» olarak 
oluşturulmak istenmesi halinde, yasanın anılan maddesinin beşinci fıkrası (a) bendi, bunu her İki kurulun 
büyük kongrece seçilmeleri şartına bağlı tutmuştur! 

Her iki kurulun Büyük Kongrece seçilmesi herşey den önce partiyi iki başlı hale getirecektir. Merkez Ka
rar Kurulunun, büyük kongrenin yetkilerini kullanması, parti politikasını ve stratejisini oluşturması ve mer
kez yönetim kurulunu denetlemesi sözde kalacaktır. Eylemli olarak tüm bu İşlevi, merkez yönetim kurulu 
üstlenmiş olacaktır. Merkez Karar Kurulu merkez yönetim kurulunu görevden alamayacak, ona' etkinliğini 
duyuramayacaktır. Merkez karar kurulunun, aralarında anlaşmazlık çıktıkça büyük kongreyi olağanüstü 
toplantıya çağırması da pratik yönden ve parti politikası olarak benimsenemez. Bu haliyle merkez karar 
kurulu yasal işlevini yitirecek, bir «danışma kurulu» düzeyine inecektir. 

Tüm bu sakıncalar Danışma Meclisi çalışmaları sırasında da ayrıntılı olarak dile getirilmiş; ne var ki 
Anayasa Komisyonu Başkanı görüşünde direnmiştir. (Danışma Meclisi B: 60; 21.2.1983: O: 2-3, Sayfa : 703, 
705, 713), 

Siyasal partilerin daha önceleri olduğu gfı%İ çalışabilmeleri, kurulların birbirinin karşısına geçmemeleri 
ve kurullar arası denetimin etkinlik sağlayabilmesi için «Merkez Karar Kurulu»na kendi arasından «'Merkez 
Yönetim Kurulu»nu seçme yetkisi verilmelidir. 

Bu suretle yapılan seçim, merkez karar ve içinden çıkan ımerkez yönetim organları arasında uyumlu ça
lışmaya, merkez karar kurulunun merkez yönetim kurulunu denetlemesine, gerekirse yönetim kurulunu gö
revden almasına olanak sağlayacaktır. 

Madde 9. — ilk Fıkra — 13 üncü maddeye koşut olarak burada da tüzüğe göre kurullar oluşturabilme-
lidir. Bu nedenle maddenin ilk fıkrasına bunu içeren bir tümce eMenmiştir. 

Madde 10. — Birinci Fıkra — 13 ve 19 uncu maddelerde yer alan kurulların ilçe örgütlerinde de oluş
turulması öngörülmüştür. 

Madde 11. — Eklenen bu fıfcra ile Anamühalefet Partisi liderinin protokoldeki yerine açıklık getiril
miş; kendisine tahsis edilecek oto hakkında da gerekli düzenlemeye yer verilmiştir. 

Madde 12. — Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararların, otuz gün içinde ilgiliye tebliği 
bu fıkrada öngörülmüştür. 

Disiplin soruşturmasına tabi tutulmuş partilinin, parti içinde siyasal haklarını kullanabilmesi ve haklı 
bulmadığı disipliner nitelikli karara karşı yetkili üst mercilere başvurabilmesi kendisine yapılacak tebliga
ta bağlıdır. Otuz günlük tebliğ süresi özellikle kongre ve genel ve yerel seçim dönemlerinde çok uzun bir 
süredir. İlgiliyi önemli siyasal haklardan yoksun bırakabilir. Onbeş günlük tebliğ süresi yeterlidir. 

Madde 13. — Fıkraya eklenen 'hüküm1— Disipliner iniiteMlkte «geçici çıkarma cezası» alan parti üyesinin du
rumuna açıklık getirmek için 53 üncü maddeye bir tümce eklenmiştir. 

Tedbir kararının yürürlükte olduğu dönemde, tedbirli üyenin partisi ile olan ilişkilerine açıklık getirmek 
için maddenin ilk fıkrasına -53 üncü maddede olduğu gibi- bir tümce eklenmiştir. 
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Madde 14. — 25 Haziran 1983 günlü Resmî Gazete'de yayınlanan 2860 «ayılı «Yardım Toplama Kanu
nu» karşısında, partilerin gelir kaynakları İçişleri Bakanlığınca tartışma konusu edilmiş; örneğin siyasal par
tilerin eşya piyangosu düzenleyemeyecekleri ileri sürülmüştür. Bu bakımdan siyasal partilerin gelir kaynak
larına, maddenin l/g fıkrasını değiştirmek suretiyle açıklık getirilmiş; 2860 sayılı Yasayla bir pararlell'ik kurul
muştur. 

'Madde 15; — İkinci ve Dördüncü Fıkraları - Siyasî Partilerin hesaplarının ihtiyaca göre bilanço veya 
işletme hesabı usulüne göre düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 16. — Siyasal partilerle ilgili temel esaslar ve sınırlandırmalar ayrıntılı olarak Anayasanın 67, 
68 ve 69 uncu maddelerinde yeralmıştır. 2820 sayılı Siyasi Partiler 'Kanununun 78 inci ve 79 uncu madde
leri ile temel yasaklar kapsanmaya çalışılmış, ancak yer yer anayasal sınırlar aşılmıştır. Bu nedenle madde
nin yeniden düzenlenmesine gerek duyulmuş ve 78 inci ve 79 uncu maddelerin yerine geçmek üzere tek mad
de halinde siyasal partilerin amacı ve faaliyetlerinin genel çerçevesini belirten anayasal hükümlere gönderme 
yapılmak suretiyle yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 17. — Maddeye eklenen fıkra Kanunun 78 inci maddesinin (d) bendidir. 78 inci maddenin ye
niden düzenlenmesi sırasında kapsam dışında bırakılan bu fıkra hükmünün içeriği itibariyle 94 üncü madde 
kapsamına alınması uygun görülmüştür. 

Madde 118. — Temelli kapatılan siyasal partilerin kurucuları ile her düzeydeki yöneticileri hakkında ve 
kapatılan partilerin üye çoğunluğunun teşkil edeceği yeni bir siyasî parti kurulması halinde uygulanacak yap
tırım Anayasanın 69 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yazılıdır. Siyasî Partiler Kanununun 95 inci mad
desi ilk fıkrası Anayasadaki kuralı almakla yetinmemiş; bu kurala, eylemleriyle siyasal partinin kapatıl
masına neden olanların on yıl süreyle başka bir siyasal partiye alınmayacakları ve milletvekilliğine aday 
olamayacakları hükmünü de eklemiştir. 

Bu suretle olağanüstü bir dönem için geçici olarak getirilen, Anayasanın 4 üncü maddesi (1) numaralı 
fıkrasının ı(a) bendine, yasayla süreklilik kazandırılmak istenmektedir. Parti temsilcilerini kişi olarak sorumlu 
tutmanın isabetli olduğu söylenemez. Bu eylemin suç niteliği varsa, ilgilisi zaten gerekli soruşturmaya tabi 
tutulacaktır. 

Bu nedenlerle sözkönusu yasaklama kaldırılmış ve Anayasanın 69/7 fıkrası 95 inci maddenin yerine ika
me edilmiştir. 

Madde 19. — Birinci Fıkra - Maddenin ilk fıkrası siyasi partilerin kapatılması ile ilgili olarak Anayasa 
Mahkemesinde açılan davaların «duruşmalı» olarak görülmesine imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Anayasa Mahkemesine sevk için, yasakları inceleme kurulunun «üye tam sayısının salt 
çoğunluğu» ile karar vermesi, partiler için yeterli güvence değildir. Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu 
olarak maddenin son tümcesi değiştirilmiştir. 

Madde 21. — Bu maddede, Anayasa Mahkemesince hangi hallerde bir siyasal partinin kapatılabileceği 
yazılıdır. 

Maddenin (a) bendinde yasanın dördüncü kısmında yer alan tüm hükümlere aykırılık partiyi kapatma 
nedeni sayılmıştır. Oysa, Anayasa doğrudan kapatmayı sadece 14 ve 69/8 maddelerine aykırılık halinde ön
görmüştür. Bu nedenle maddenin ilk fıkrası buna uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca; maddenin 
(b) bendinde yazılı «veya parti genel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel sekreterinin sözü edi
len bu maddeler hükümlerine aykırı olarak sözlü veya yazılı beyanda bulunması» tümcesi metinden çıkart
mıştır. 

Maddenin (c) bendi aynı gerekçeyle metinden çıkarılmıştır. 
Maddenin {d) bendi için de şunu söylemek gerekir: 
Bazı eylem ve işlemlerden dolayı siyasal partiyi kapatmaya kadar götürecek sorumluluk, Yasanın 13 üncü 

maddesinde yazılı merkez organları dışına taşmamalıdır. Maddenin (d) bendinde yazılı olduğu gibi partinin 
sıradan organ, merci, kurulunun hatta parti üyesinin eyleminden hangi gerekçeyle olursa olsun ve nasıl 
bir prosedür uygulanırsa uygulansın milyonlara hitabeden parti sorumlu tutulmamalı ve böyle bir hareket o 
partinin kapatılması nedeni sayılmamalıdır. Demokratik düzen ve hukuk devleti anlayışı bunu zorunlu kı
lar. Kişisel sorumluluklar saklı tutulmak üzere bu bentde Yasadan çıkarılmıştır. 
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Madde 22. — Bu madde, siyasal partilerin kuruluş aşamasında denetimine ilişkin 9 uncu maddede yer 
alan düzenlemeye koşut bir hükmü içermektedir. Şu var ki, ikuruluş aşamasında bazı önemli eksiklikler, 
Cumhuriyet Başsavcılığının siyasal partinin kapatılmasını istemesini haklı kıla'bi'lir. Ancak kurulmuş; siya
sal çalışmalarını sürdüren bir partinin, Cumhuriyet Başsavcılığınca istenen bilgi ve 'belgeleri vermemesi ve
ya verememesi nedeniyle kapatılması düşünülmemelidir. 102 nci madde buna göre düzenlenmiş; yaptırımı 
gösterilmiştir. 

Madde 23. — Partileri, yasa dışı çalışmalara odak oluşturmaları nedeniyle kapatmaya ilişkin 10'3 üncü 
madde yeniden düzenlenmiştir. Yasanın 97 nci maddesi- ve 101 inci maddesinin (d) bendi hükümleri yasa
dan çıkarıldığı için yeni metinde bu maddeler yer almamıştır. 

A!yrıca, bu maddede sayılan yetkili kurulların, yasaya aykırı olarak işlenen eylemleri benimsedikleri açık 
seçik biçimde anlaşılalbılimelidir. «Zımnen» sübuta ermekten «özetmek, haklı ve inandırıcı olamaz. Onun için 
madde metninden «zımnen» sözcüğü de çıkarılmıştır. 

Madde 24. — Yasanın 1Ö1 inci maddesi, dördüncü (kısmın dördüncü bölümünde yeralan aykırılıkları da 
siyasal partinin doğrudan kapatılması için yeterli saymaktadır. Oysa bu nitelemeler uygulamada çok farklı 
yorurnkra elverişli olduğu gibi, hatalı kabul edilmeleri halinde de düzeltilebilecek nitelikleri vardır. Nitekim 
bu gerekçe ile 4 üncü bölümde yeralan hükümler ikisi dışında (Madde 94 ve Madde 96) tümüyle yasadan 
çıkarılmaktadır. 

Yurt düzeyinde örgütlenmiş; milyonlarca üyesi ve seçmeni olan bir siyasal partinin, düzeltilmesi olanak
lı 'böyle bir eylem veya işlemi nedeniyle doğrudan kapatılmasının çağdaş demokratik anlayışla, parti ve yurt 
gerçekleri ile bağdaşır yönü bulunmamaktadır. 

Bu hallerde, Anayasa Mahkemesi önce siyasal partiden aykırılığın giderilmesini veya tekrarlanmamasını 
istemeli; buna uyulmadığı veya belli süre içinde aykırılık giderilmediği takdirde Cumhuriyet Başsavcılığınca 
kapa'tma davası açılmalıdır. 'Eklenen son fıkra bunu amaçlamaktadır. 

Madde 25. — Partilerin siyasal çalışmalarında, üyelerinin sayısı ve mal varlıkları iki önemli öğeyi oluştu
rur. İki siyasal partinin kendilerini feshederek yeni bir parti oluşturmaları veya birisinin kendisini feshederek 
diğerinin tüzelkişiliğine katılması hallerinde, yeni tüzelkişiliğin .veya katılman partinin durumu buna göre de
ğerlendirilmelidir. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında «.... katılan veya birleşen sendika 
ve konfeedrasyonların üyeleri, ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın katılınılan veya yeni meydana getirilen sen
dika veya konfederasyonunun üyesi olurlar» denilmektedir. Buna benzer şekilde partilerin birleşmesi halinde 
üye nakli ve kaydı kolaylaştırılmaktadır. 

Madde 26. — Maddede geçen eylemler, genellikle yanlış anlaşılmaktan, zamanında yetiştirememekten ve
ya kusurlu - hatalı bir tutumdan kaynaklanmaktadır. Bu eylemler olsa olsa para cezası yaptırımına bağlana
bilir. Hapis cezası uygulaması politika hukuku ve günümüzdeki uygar anlayışla bağdaştırılamaz. Onun için 
maddedeki hapis cezalan kaldırılmış; para cezaları ile yetinilmiştir. 

Madde 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve .34. — Ceza hükümlerini içeren yukarıda yazılı maddeler, birer birer 
gözden geçirilmiş, hemen tümünde saptanan cezaların siyasal faaliyetlerle bağdaşmayacak; partileri neredey
se çalışmaz hale getirecek ağırlıkta olduğu görülmüştür. Bu nedenle bazı maddelerde yaptırımın para cezası ol
ması yeterli bulunmuş; eylemin niteliği hapis cezasını gerektiriyorsa, bu cezaların da kabul edilebilir düzeyde 
olmasına özen gösterilmiştir. 

Madde 35. — Mevcut uygulamada bu görevlilere, göreve çıkmaları halinde, verilecek yol giderleri, tazmi
nat ve gündelikler hakkında 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 67 nci maddesi hüümleri uygulanmaktadır. 

Ancak göreve çıkılmadığı zamanlarda da amlan görevliler, asıl görevlerinin yanında, bu yasanın kendile
rine yüklemiş olduğu görevleri de yerine getirmektedirler. Yapılan denetimlere göre düzenlenen raporların ta
kip ve değerlendirilmesi, yine bu yasaya göre suç sayılan bir fiilin takip ve tahkiki yalnızca başsavcı yardım
cıları tarafından yapılabildiğinden yılın oniki ayında da görev başında oldukları düşüncesiyle bu düzenleme ge
tirilmiştir. 

Geçici Madde 13. — Madde, Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna yasanın gerektirdiği tüzük değişiklik-
liklerine olağan genel kongreye kadar gerçekleştirme yetkisini vermektedir. 
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Kaldırılan Hükümler. — 79, 80, 82, 83, 90, 91, 92 ve 93 üncü maddelerin temas ettiği konular 78 inci 
madde çerçevesine girmekte ve 97 nci maddenin konusu ise 2969 sayılı Yasa ile bir yaptırıma bağlanmış bu
lunmaktadır. Bu nedenlerle yasa metninden çıkarılmışlardır. 

Madde 38 ve 39. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜRKAN VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

24.4.1983 Tarih ve 2820 Saydı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

IMADDE 1. — 2820 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kapsam 

Madde 2. — Bu Kanun siyasî partilerin kurulmaları, örgütlenmeleri, çalışmaları, görev, yetki ve sorumlu
lukları, gelir ve giderleri, denetlenmeleri, birleşmeleri, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar.» 

MADDE 2. — 2820 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«iMadde 6. — Fıkra 2. — Bir kimse, aynı zamanda birden fazla siyasal partinin üyesi olamaz. Birden çok 

partide kaydı olan üyenin ancak son partideki kaydı geçerli sayılır.» 

MADDE 3. — 2820 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî Partilerin Teşkilatı 

Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı merkez organları ile il ve ilçe teşkilatından ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi parti grubu ve il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ibarettir. 

11 genel meclisi ve belediye meclislerinde kurulacak gruplar ve bunların kurulları parti tüzüğünde belirle
nir. Partili belediye başkanı parti grubunun tabiî üyesidir. Ancak grubun kararları ile bağlı değildir. 

Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyeleri, parti tüzüğü öngörmüşse 
muhtarlık bölgesindeki parti işlerinin yürütülmesi için parti temsilcisi veya temsilci kurulu seçerler.» 

MADDE 4. — 2820 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşunu denetlemesi 

Madde 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucuların hukuksal 
durumlarının Anayasa ve yasa hükümlerine uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını, kuruluşlarım 
izleyen günlerden öncelikle ve ivedilikle inceler. Saptadığı noksanlıkların giderilmesini, yasal ek bilgi ve belge
lerin gönderilmesini yazıyla ister. 

Yasal eksikler giderilmediği veya bu nitelikteki belgeler yollanmadığı takdirde Cumhuriyet Başsavcılığınca 
bu Yasanın 102 nci. maddesine göre işlem yapılır. Partinin kapatılmasını haklı kılacak noksanlıklar sürdürülü-
yorsa, o zaman Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesine başvurur. 

Konunun Anayasa Mahkemesine intikali halinde, Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılığının isteğinin yerine 
getirilmemesi nedenlerini araştırır. Ortada siyasal partinin kapatılmasını zorunlu kılacak derecede önemli nok* 
sanlıklar ve hukuksal nedenler bulunması halinde Anayasa Mahkemesi kapatmaya ilişkin hükümleri uygular. 
Bunun dışında ve gerekli hallerde eksiklerin veya istenen bilgilerin tamamlattırılma ile yetinilir.» 

/ 
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ıMADDE 5. — 2820 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî parti sicili 

Madde 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca her siyasî parti için bir sicil dosyası tutulur. 
Bu sicil dosyasında: 
a) Kuruluş, bildiri ve ekleri, 
b) Merkez organları ile teşkilat kurdukları il ve ilçeleri ve bunların organlarında görev alanların adları 

soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sanatları ile ikametgâhlarını gösterir onaylı listeler, 
c) Partinin faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler, 
Bulunur. 
Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili diğer bilgi ve belgeler de bu dosyaya konulur. 
Siyasî partiler yukarıdaki bilgi ve belgelerle, parti tüzük ve programlarında yapılan değişiklikleri değişiklik 

tarihinden itibaren otuz gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler. 
Siyasî partilerin kapatılmaları ve kapanmaları sicil lerine işlenir. 
Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır.» 

MADDE 6. — 2820 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) ben
dinin altı numaralı paragrafı kaldırılmıştır. 

«Madde 11. — a) Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görev
lileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve silahlı kuvvet
ler mensupları siyasî partilere giremezler.» 

ıMADDE 7. — 2820 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 13.—Son Fıkra.— 
Parti tüzüğünde, partinin amacına uygun olarak danışma, araştırma ve parti politikasını yayma amaçlı ku

rullar da oluşturulabilir. Bunların görev ve yetkileri ile üyelerinin sayısı ve seçilme usulleri tüzükte gösterilir.» 

MADDE 8. — 2820 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16. — Fıkra 5. — Bu şekilde bir ayrımın öngörülmesi halinde; 
a) Her iki kurulun veya sadece merkez karar kurulunun üyeleri doğrudan doğruya büyük kongrece se

çilirler. (Tüzükte merkez karar kurulunun büyük kongrece seçilmesi öngörülmüşse merkez karar kurulu tüzük 
hükümleri uyarınca kendi üyeleri arasından merkez yönetim kurulunu seçer. 

Merkez yönetim kurulu, merkez karar kurulu içinden seçilmişse, hangi hallerde, nasıl bir yöntemle mer
kez yönetim kurulunun tamamının veya üyelerinden bir kısmının görevden alınabilecekleri tüzükte belirtilir. 
Merkez karar kurulunca yönetimden alınan üyeler, merkez karar kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürürler. 

Merkez yönetim kuruluna merkez karar kurulunca seçilmiş üyeler, kendiliklerinden bu görevden çekilebi
lir; merkez karar kurulu üyesi olarak çalışabilirler. Bunların yerini merkez karar kurulu yapacağı seçimle hemen 
doldurur. 

b) Merkez karar ve yönetim kuruluna ait olan görevlerden hangilerinin merkez karar kurulu veya mer
kez yönetim kurulu tarafından yerine getirileceği ve kurul üyelerinin sayısı parti tüzüğünde gösterilir. 

c) Parti genel başkanı, her iki kurulun da başkanlığını yapar. 

d) Her iki kurul üyeleri, büyük kongre ve büyük kongre yetkilerini kullanan kurucular kurulu toplantı
larının tabiî üyesi olurlar. 

e) Her iki kurulun toplantı ve çalışma usulleri ile birbirleriyle olan görev ilişkileri parti tüzüğünde göste
rilir.» 

MADDE 9. — 2820 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 19. — Birinci Fıkra — 
Siyasî partilerin il örgütü; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulundan oluşur. Tü

zükte yer alacak düzenleme ile parti amacına uygun danışma ve araştırma ile parti politikasını yayacak kurul
lar da oluşturulabilir.» 
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MADDE 10. — 2820 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 20. — Birinci Fıkra — 
Siyasî partilerin ilçe örgütü; ilçe kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulundan oluşur. Parti tüzüğün

de ilçe disiplin kuruluna yer verilebileceği gibi, parti amacına uygun danışma ve araştırma ile parti politikası
nı yayacak kurullar da oluşturulabilir.» 

MADDE 11. -— 2820 sayılı Kanunun 35 inci mad desine aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir. 
«Madde 35. — Ek Fıkra — 
Anamuhalefet partisi genel başkanı tüm protokol uygulamalarında başbakandan sonra yeralır. Giderleri 

Devletçe karşılanmak üzere kendisine tahsis edilen binek otosu, Taşıt Kanununa bağlı (1) numaralı lis
tede gösterilir.» 

MADDE 12. — 2820 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve yedinci fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Madde 53. — Dördüncü Fıkra — 
Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte onbeş gün içinde ilgi

liye tebliğ olunur. 
7 nci fıkra (Son cümle) — Geçici çıkarma cezası süresi içinde üye; o partinin üyesi olmanın sağladığı 

hakları kullanamaz ve parti olanaklarından yararlanamaz.» 

MADDE 13. — 2820 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 59. — Birinci fıkra — 

Partiden geçici çıkarmayı veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası verilmesi için sevk 
kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin kuruluna sevkedilen üye
yi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilir. Tedbir kararının yürürlükte olduğu dönemde üye o 
partinin üyesi olmanın sağladığı hakları kullanamaz ve parti olanaklarından yararlanamaz.» 

MADDE 14. — 2820 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 61. — g) Partice düzenlenen balo, eğlence, konser faaliyetlerinden; sergi, spor ve kültürel gös

terilerden; gezi ve eğlencelerden; eşya piyangosundan sağlanacak gelirler.» 

MADDE 15. — 2820 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 73. — Fıkra 2 — 
Siyasî partilerin hesapları işletme veya bilanço he sabi usulüne göre düzenlenir. 

Fıkra 4 — Siyasî partilerin bütçeleri, işletme veya bilanço hesabı, gelir ve gider cetvelleri ile kesin he
saplarının nasıl düzenleneceği partilerin içyönetmelikle rinde gösterilir.» 

MADDE 16. — 2820 sayılı Kanunun 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Esaslar 

Madde 78. — Siyasî Partiler; 
a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini değiştirmek amacı güdemezler ve Cumhuriyetin Ana

yasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın Birinci Kısmında yeralan genel esaslarına aykırı hareket ede
mezler. 

b) Seçimler ve halk oylamalarının serbest eşit, gizli geneloy, açık sayım ve döküm esaslarına göre 
yargı yönetimi ve denetimi altında yapılması esasım değiştirmek amacı güdemezler veya bu amaca yönelik 
faaliyette bulunamazlar. 

c) Anayasanın 14, 67, 68 ve 69 uncu maddelerinde belirlenen sınırlamaların ve esasların dışına çıkamaz
lar. 
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Siyasî partilerin parti içi çalışmaları partinin yönetimi, denetimi, parti organları için yapılacak seçimler 

parti genel başkanlığınca, genel merkez ve il ve ilçe organlarınca ve parti gruplarınca alınacak kararlar, 
eylem ve işlemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına aykırı 
olamaz.» 

MADDE 17. — 2820 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Madde 94. — Son Fıkra — -
Siyasî partiler, askerlik, güvenlik veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinde bulunamazlar.» 

BEŞİNCİ KISIM 
Siyasî Partilerin Kapatılması 

MADDE 18. — 2820 sayılı Kanunun 95 inci mad desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 95. — Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri; yeni bir 

siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamayacakları gibi, kapatılmış bir siyasî partinin mensupla
rının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasî parti kurulamaz.» 

MADDE 19. — 2820 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Görevli Mahkeme ve Savcılık 

Madde 98. — Siyasî partilerin kapatılması 92 nci maddede yazılı nedenlere dayanılarak Cumhuriyet Baş
savcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri 
uygulanmak suretiyle duruşma yapılarak karara bağlanır.» 

MADDE 20. — 28'20 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştklimiştir. 

«Siyasî Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu 

Madde 99. — Son Fıkra — 
Bu kurul, Yargıtay ceza daireleri -başkanlarından oluşur. Bunların en kıdemisli kurulun başkanıdır. Daire 

başkanlarının özürü hallinde dairenin en kıdemli üyesi kumla katılır. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır. Ka
rar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Ancak siyasal partililerin kapatılmasına ilişkin itiırazm 
kabulü üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile olurA» 

MADDE 21. — 2820 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki sekide deği$tirÜmişt;ir. 

«Anayasanın 14 ve 69/8 maddelerine aykırılık halinde partilerin kapatılması 

Madde 101. — Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkında kapatma kararı : 
ta) Parti tüzüğünün veya programının, yahut partinin çalışmalarını düzenleyen ve yetkili parti organ

ları veya mercilerince yürüdüğe konulmuş oJan diğer panfci mevzuatının, Anayasanın 14 ve 69/8 inci madde 
hükümlerine aykırı olması, 

b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca veya bu kurulun ilkü layrı kurul olarak 
oluşturulduğu hallerde ilgili kurulca veya Türkiye Büyük Millet MecM grup yönetim veya grup genel ku
rullarınca Anayasanın 14 ve 69/8 inci madde hükümlerine aykırı karar alınması veya genelge ya da bildi
riler yayınlanması veya karar alınmamış olsa bile bu kurullar tarafından aynı hükümlere aykırı faaliyette 
bulunuknası, 

Hallerinde verilir.» 
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MADDE 22.: — 2820 sayılı Kanunun 102 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştMmiştk., 

«Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine uyulmaması halinde yapılacak isler 

Madde 102. — Siyasî paırtıiıleırıkı denetimi ve faıaMyeıtleninin takibi hususunda Ouımhuriyet Başsavcılığının 
istediği yasal failgî ve belgeledi, belli edilen süre veya beli edilmemesi halinde makul süre içinde vermeyen 
süyasî partiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci ıbiır yazı tebliğ olunur. Bu yazıda, bel'irtilen süre 
[içkide cevap verilmediği ve istek yerme getirilmediği takdirde sorumlular hakkında, kanunî işlem yapıla
cağı belirtilir. Bu tebliğde ıbidMecek süre içinde yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Cumhu
riyet Başsavcılığı sorumlular hakkında Yasanın 111 inci maddesine göre kovuşturma yapılması için durumu 
görevli Cumhuriyet savcılığına ıbüdlkir.» 

MADDE 23. — 2820 sayılı 'Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunsuz siyasî faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma 

Madde 103. — Bir siyasî partinin, bu Kanunen, 78, 81, 84 ila 88 'indi maddeleri hükümlerine aykırı 
fitillenin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta ermesi halinde, o siyasî parti Anayasa Mahkemesince 
kapatılır. 

Bir siyasî parDinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiiitoin mihrakı haline geldiği, bu fdiHemin o partinin üye-
lanince kesif bir 'biçimde 'işlenmiş 'olduğunun ve bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o partimin merkez 
karar ve yönettim kurutu veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu yahut bu grubun yö
netim kurulunca (açıkça (benimsendiğimin sübuta ermesiyle olur.» 

MADDE 24. — 2820 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir, 

«Diğer sebeplerle dava açılması 

Madde 104. — Ek Fıkra. -» 
Bu Kanunun 94 ve 96 ncı maddelerine aykırı hareket edenler hakkında da bu maddemin ilk fıkrası 

hükmü uygulanır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 'başvuruyu yerinde görmesi hainde, saptayacağı süre için
de Siyasal parti tarafından aykırılık giderilmediği veya bunun giderilmesi artık olanaksız dse eylem iki yıl 
içinde yinelendiği takdirde, Cumhuriyet Başsavcısı bu nedenlilere dayanarak Anayasa Mahkemesinde siyasal 
partinin kapatılması için dava açar.» 

MADDE 25^ — 2820 sayılı Kamunun 109 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştik. 

«Kapanma kararı 

Madde 109. — (Ek fıkra), İki siyasal partinin fcemiillerini feshederek yeni bir parti oluşturmaları veya bi
risimin kendisimi feshederek diğerimin tüzelkişiliğine katılması haillerinde :ı 

Katılma varsa, 'tüzelkişiliği sona ermiş partinin; 
Yeni parti oluşturma hallinde her iki eski siyasal partinin,'' 

Tüm üyeleri, tüzelkişiliği süren veya yeni oluşturulan siyasal partimin üyeleridir. Toplu veya bireysel 
yazılı bir başvuru dışında, 'kendilerinden başkaca hiçbir kayıt ve belge aranmaz. Eski üye 'kayıt defterleri 
üzerinden ve geoiktkimeksizin tüzelkişiliğine katıldıkları veya yeni oluşturulan sayasal partiye üye kayıtları 
yapılır. 

Bu suretle kaydolunan üyeler; başka bir işleme tabi tutulmaksızın doğrudan, parti üyeliğinin yasada ve 
parti tüzüğünde yazılı tüm haklarından yararlanır ve yükümlülüklerini üstlenirler.» 
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MADDE 26. — 2820 sayılı Kanunun 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine gerekli bilgilerin verilmesi 

Madde 111. — Siyasî partilerin :! 
a) Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak siicifcr içlin 'istenen bilgi ve belgeleri vermeyen' sorumluları 

beş bin liradan on bin liraya kadar hafif para cezasıyla; 
Bu Yasanın 102 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları, üç aydan altı aya kadar ha

fif hapis ve beşbin liradan onlhin liraya kadar hafif para cezasıyla; * 
Ovalandırılırlar. 
ıb) 74 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumiltatar hakkında beşbin İradan onbin liraya 

kaidar hafif para cezası hükmolunur. 
c) 75 iinci madde gereğlince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen sorumluları i e aynı madde 

gereğince îstenen bilgileri vermeyen sorumlularına, ellbiın liradan az olmamak üzere ağır para cezası veriir, 
Tekerrürü halinde, bu cezalar yarı nlispette artırılarak hükmcfaıur.»/ 

MADDE 27. -r- 28!20 sayılı Kanunun 112 nci maddesü aşağıdaki şekilde değis1iiril!mtös&. 

«Oylamaya hile karıştırılması 

Madde 112. — Önseçimler i e siyasal parti kongrelerinin seçimleri ve kararları içlin yapılan oylama
larla, her kademedeki her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinim seçimi içim yapılan oylamalara ve bu oy
lamaların sayım' ve dökümüne hile karıştıranlar attı aydan iki seneye kadar hapis cezası üe cezallandın-
lırlar.» 

MADDE 28. — (2820 sayılı Kanunun M 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değig)tlirilm!iş«ir. 

«Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahrifi, yok edilmesi 

Madde 113. — Bu Kanunun 60 ınoı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar beşhim İradan 
onbin liraya kadar ağır para cezasıyla; bu defter ve kayıtları tahrilf veya yok edenler veya gizleyenler altı 
aydan diki seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 29̂  — 2820 sayılı Kanunun 1İ14 üncü maddesi aşağıdaki şjekide değis^ilmliştiiır. 

«Mükerrer kayıt 

Madde 1114. — Bu Kanunun 6 na maddesiniin İkindi ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenler beşbin 
liradan onlbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar., 

Aynı kişiyi bilerek rnükerreren üye kaydedenler üç aydan altı aya kadar; başvurusu bulunmayan veya 
mevcut olmayanları üye gibi gösterip kaydedenler ise altı aydan İki yıla 'kadar hapis cezasıyla cezalandırı
lırlar.» 

(MADDE 30. — 2820 sayılı Kanunun 115 nci maddesi aşağıdaki sekide değ^iWm8ştör3 

«Organlarda görev alanların bildirilmemesi 

Madde 1115. — ©u Kanunun 33 üncü maddesinde yazılı bildiritmli yerine getlirmeyen paritii sorumîulan, 
beşbin liradan onlbin 'liraya kadar hafif para cezası ile hüküm giyerler, 

Aynı hüküm, her kademedeki pariü görevlıileri ile yedeklerinin seçimli 'için yapılacak toplanıtıların gün 
ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mülkî amirliğine bidkmeyen par
ti sorumluları hakkında da uygulanır.» 

v 
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'MADDE 31. — 2820 «ayılı Kanunun 116 ncı (maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi 
MaddeTlö. —Son Fıkra 
Yabancı devlete, uluslararası kuruluşlar veya yabancı gerçek ve lüzdikişlerden yardım ve bağış kabul 

edenler, ailıtı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezadandmlıırlar.» 

MADDE 32. — 2820 sayılı Kanunun 117 nci maddesi aşağıdaki sekide değiştkilimiştir. 

«Yasaya aykırı diğer davranışlar 

'Madde 117. — 'Bu Kanunun dördüncü kısmının biir, iki ve üçüncü bölümlerinde yazalı fiilleri işleyen-
Iıer, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan laz olmamak üzere hapis cezasıyla cezailan-
dırıhırlar. 

Dördüncü kısmın dördüncü bölümünde yazılı hallerde, bedbin liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezaisi verlir.,» 

MADDE 33. — 2820 sayılı Kanunun 118 inci maddesi aşağıdaki sekide değiıs îrilımiştir. 
«Genel ceza hükümleri 
'Madde 118. — Bu Yasada, Dernekler Yasasına gönderme yapılan hallerde, Dernekler Yasasında yer 

adan ceza yaptırımları, Siyasî 'Partiler Yasasına aykırılık göstermedikçe siyasal parii ve sorumluları hak
kında da uygulanır.» 

MADDE 34. — 2820 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Özel yasalarla ilgili cezalar 
Madde 119. — ©m Kanunun ? 
a) Geçici 1 ineli maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamına girenlerden, aynı bent hükümlerine 

uymayanlar, 
b) Geçici 1 inci maddesinin 'birinci fıikrası (b) bendi kapsamına girenlerle, aynı geçici maddemin ikin

di fıkrası kapsamında olup da (b) bendi hükümlerine tabi odanllaırdan, aynı bent hükümlerine uymayanlar, 
c) Geçici 1 indi maddesinin birinci fıkrası (a) bendi 'kapsamına girenlerden, siyasî partilerin kuruluş ve

ya faaliyetlerini her ne suretle olursa odsun destekleyenler, 
On'bin liradan elibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.»1 

MADDE 35. — 28120 sayılı Kanunun 121 inci maddesinlin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde T21. —Fıkra 2 — 
Bu Kanunun hükümlerine göre denetim ve soruşturma dle görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcısı, Cum

huriyet Başsavcı vekili ile Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı veya Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarına 'brüt 
aylıkları tutarının yüzde onbeşi oranında özel hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç, 
herhangi bir vergiye ıtalbi tutulmaz.» 

MADDE 36. — 22,4.1983 ıtarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler (Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir.; 

«Geçici Madde 13. — Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, bu Kanunda yapılan de-
ğişMMenin yürürlüğe girmesini izleyen ilk olağan 'büyük kongreleri ıtoplanıncaya kadar, bu değişikliklerin 
icabettirddği tüzük düzelltilmeleriini yapmaya yetkilidir.» 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 37. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 79, 80, 82, 83, 90, 91, 92, 93 
ve 97 noi maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

'MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 7.3. 1986 

Adalet Komisyonu 
Esas No.': 2/302, 2/308, 

2/311, 2/312, 2/313 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ile Zonguldak M illetveküi Pertev Aşçıoğlu'nun; 22.4.1983 tarih ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanunu,- 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 20 Arkadaşının; Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını Sağlamak için 
26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine İlişkin Yasanın Değiştiril
mesine Dair Yasa önerisi, Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının; 10.6.1983 tarih ve 
2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın; 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi, Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının; 24.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi birleştirilmek ve sözü edilen İç ka
nunla ilgili değişiklikleri kapsaması nedeniyle Niğde Milletvekili Haydar Özalp ile Zonguldak Milletvekili 
Pertev Aşçıoğlu'nun teklifi esas alınmak suretiyle, teklif sahiplerinin ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiş ve maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 arkadaşının; 24.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Da,ir Kanun Teklifinin, Kanunun 7 nci maddesini değiş
tiren 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, birinci ve ikinci fıkra olarak aynen benimsenmiş, 24.4.1983 
tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası fıkrada bulunan «fıkrada» 
kelimesi «fıkralarda» şeklinde düzeltilerek üçüncü fıkra şeklinde kabul edilmiş ve teklifin 1 inci maddesi ola
rak düzenlenmiştir. 

2. Teklifin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri eklenen 1 inci madde nedeniyle 
madde numaraları kaydırılarak aynen benimsenmiştir. 

3. 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayı
lan maddelere 83 üncü madde de dahil edilmiş, ikinci fıkrasında sayılan kurul ve organlara «büyük kongre» 
ibaresi ilave edilmiş ve teklifin 16 nci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

4. Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 arkadaşının; 24.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 30 uncu maddesi teklifin 17 nci 
maddesi olarak aynen benimsenmiştir. 

5. Teklifin 16 nci maddesi 18 inci, 17 nci maddesi 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
6. Teklifin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde bulunan «lO'ar dakikayı geçmeyen» iba

resi yerine «5 dakikadan az 15 dakikadan çok olmayan» ibaresi konulmuş ve 20 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

7. Teklifin 19 uncu maddesi 21 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
8. Teklifin 20 nci maddesi ile 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü

tükleri Hakkındaki Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesine bentler eklen
mektedir. Eklenen bentlere paralel olarak 94 üncü maddenin başlığı «Kurul Görevlilerinin ve Yabancı Ülke
lerdeki Vatandaşların Oy Vermesi» şeklinde değiştirilmiş ve madde I ve II rakamları verilerek iki fıkra şek
linde düzenlenmiş ve 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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9. Teklifin 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri madde numaraları kaydırılmak suretiyle aynen benim
senmiştir. ' 

10. Teklifin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan «adayların» kelimesinden sonra «en az» ke
limesi ilave edilmiş ve 29 uncu madde olarak kabul edil mistir. 

11. Teklifin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «oy sayılan» ibaresinin önüne açıklık getirmek üzere 
«geçerli» kelimesi konulmuş ve 30 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

12. Teklifin 29 uncu maddesinin son kısmında yer alan «(a ve b) bentleri» ibaresi «(b) bendi» şeklinde 
yazılarak (a) bendi madde kapsamından çıkarılmıştır. 

13. Teklifin 30 uncu maddesinde yer alan «Seçmen kütüğünde» ibaresinin sonuna, açıklık getirmek üzer» 
«kaydı» kelimesi ilave edilmiş ve 32 nci madde olarak benimsenmiştir. 

14. Teklifin 31 inci maddesi 33 üncü, 32 nci maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Agn 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Bazı hükümlere muhalifim. 

Üye 
Ahmet îlhami Kösem 

Malatya » 

Başkanvekili 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 
Bazı maddelerine muhalifim. 

üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

t 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
Ahmet Sırrı Özbek 

Adıyaman 
Bazı maddelerine muhalifim. 

Üye Üye 
Mahmut Karabulut Mehmet Topaç 

Sivas Uşak 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
Tümüne karşıyım. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye \Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 13 . 3 . 1986 
Esas No. : 2/302, 2/308, 

2/311, 2/312, 2/313 
Karar No. : i7 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 7.3.1986 tarihinde Komisyonumuzla gönderilen Niğde Milletvekili Haydar Özalp ile Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıağlutoun; 22.4.1983 Tarih >vıo 2820 saydı 'Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temd Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunumun Bazı Maddelerinlin Değiştirilımesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Is'tanlbul MMetvekii Reşit Ülker ve 20 Arkadaşınım; Ya'bancı 
ÜUkderde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını Sağlamak ıiçin 26.4.1961 Günlü 298 sayılı Seçim
lerin Temd Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine Mişlkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi, Antalya 
Milletvekili Aydın Güven Güırkan ve 2 Arkadaşının; 10.6.1983 Tarih ve 2839 sayılı 'Milletvekili Seçim Ka
nununun Bazı Maddderiniin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifli, Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve 
Samsun Milletvekili Hasan Ai'tay'ın; 26.4.1961 Tarifli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkımda Kanuna Bir Elk Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Antalya Milletvekilli Aydın 
Güven Gürlkam ve 2 Arkadaşının; 24.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 12, 13.3.1986 tarihlli (toplantılarında, tek'llif 
sahipleri ve Adalet Bakanlığı temsilcileri de Ihlazır 'bulunduğu halde mcdenmiştİLr.1 

Komisyonumuz, tekliflerin gerekçelerimi uygun ıglörmüş ve teklifleri hirieşıtirerek ve sözü edilen üç ka
nunla ilgili değişiklikleri kapsaması 'nedeniyle Niğde 'Milletvekili Haydar Özalp ile Zonguldak Milletvekili 
Pertev Aşçıoğlu'nun tekliflimi esas alarak incdeyen Adalet Komisyonunun kalbul ettiği meitnin görüşmelere 
esas -alınmasını kabul etmiş ve maddderin görüşülmesine karaır vermiştik. 

Komlisyonumuz, Adalet Komisyonunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddelerini aynen ka'bul etmiş, Adalet Ko
misyonunca kabul edilen 21 indi maddemin değiştirdiği 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanunun değişik 86 ncı maddesinin 2 neti Mirasını, aynı Kanunun 94 üncü mad
desinde yapılan değişikliğe uygun alarak; «(a) ve müteakip bentleri» yerine «l(II) fıkrasında» sekilinde de
ğiştirerek kalbul etmiştir. 

Komisyonumuz, konunun antenlini göz önüne alarak teklifin Gend Kurulda öncdiklle görüşülmesini de 
kararlaştırmıştır, 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Doğan Kasaroğlu 

İstanbul 
I, 2/b, 3/6, 4, 5/10,7, 6, 7, 8, 9, 
II , 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 28, 30 uncu maddelere 
karşıyım. 
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Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 
1,2/b, 3/6, 4, 5/10,7, 6, 7, 8,9, 
11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 28, 30 uncu maddelere 
karşıyım. 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
I, 2/b, 3/6, 4, 5/10,7, 6, 7, 8, 9, 
II, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 28, 30 uncu maddelere 
karşıyım. 

Üye 
Şevki Ta$tan< 

Sivas 
3. 4, 7, 8, 9, 14, 20 ve 28 inci 

maddelere karşıyım. 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır. 

Trabzon 
I, 2/b, 3/6, 4, 5/10,7, 6, 7, 8, 9, 
II, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 28, 30 uncu maddelere 

karşıyım. 

KARŞIOY GEREKÇESİ 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununu 22.4.1983 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun esaslı şekilde gözden geçirilerek 
2839 sayılı 10.6.1983 tarihli Kanunla bazı değişikliklere tabi tutulmuş ve 2839 sayıh Milletvekili Seçimi Ka
nunu ise 10.6.1983 tarihinde yeni baştan düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Henüz bu kanunların üzerinden 3 sene geçmemiş ve uygulamada ne gibi aksaklıkların görüldüğü tespit 
edilmeden Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri tarafından bir teklifle yeni düzenleme getirilmiştir. 

Halbuki böyle esaslı değişiklikler partilerarası bir komisyonda esaslı incelenip müşterek bir teklif ola
rak sunulması gerekir. Geçmiş, parlamento çalışmalarında bu kanunlar üzerindeki değişiklikler böyle yapıl
mıştır. 

Siyasî partilerin kongrelerinin 3 seneye çıkarılması ancak bir seçim dönemi için bir kongre isabet ettiği 
cihetle vatandaşın memleket meselelerinde bilinçli olamayacağından hiç değilse bir milletvekili seçimi dö
neminde iki defa büyük kongrenin olması gerekir. 

Aday tespitinin merkez iradesine bırakılması demokratik esaslara uymamakta, merkez adaylığı müessesesi 
Siyasî Partiler Kanununun ve Seçim Kanununun kabul ettiği nispî temsil seçim sisteminin sınırını aşmak
ta ve çok partili demokratik sisteme ters düşmekte ve eşitliği bozmaktadır. Teklifin 11 inci maddesindeki 
değişiklik oligarşik sisteme yol açmakta ve Partiler Kanununun 101 indi maddesindeki değişiklik Cumhuriyet 
Başsavcısının partili üyeleri denetiminden hariç bırakmakta ve 103 üncü maddedeki değişiklik ise büyük 
kongrenin sabote edilmesine sebebiyet vermekte ve 298 sayılı Kanundaki değişiklik ise Anayasanın 31, 133, 
67, 79 uncu maddelerine ters düşmekte ve eşitlik ilkesini bozmakta, esasen yabancı memleketlerde bulunan 
Türk vatandaşlarının seçmen kütüklerine kaydedilmesi ve oy kullanma esası 298 sayılı Kanunun 35 inci mad
desinde öngörülmüş seçmen kütüklerinde kayıtlı olmayanların 70 gün süre ile hudut gümrüklerinde kurula
cak seçim sandıklarında oy kullanmaları seçim hukukuna ters düştüğü gibi oyların yalnız partilere verilmesi 
bağımsızların oydan mahrum edilmesi ve seçim düzenini bozması yönünden de Anayasaya ters düşmekte 
yabancı memleketlerdeki vatandaşların seçmen kütüklerine kayıt edildikten sonra seçim günü yurda gel
melerinin sağlanması suretiyle disiplinli bir şekilde oy kullanmaları daha yararlı olacağından arz ettiğim bu 
sebeplerden ve ayrıca muhalefet maddeleri bildirilen konularda Yüce Mecliste muhalefetimi arz edeceğim. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş Milletvekili 
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NİĞDE MİLLETVEKİLİ HAYDAR ÖZALP VE ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ PERTEV AŞÇIOĞLU' 
NUN TEKLİFİ 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayıh Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkmda Kanun ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayıh MiUetvekili Seçimi Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu maddesinin (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(b) Merkez organları ile teşkilat kurdukları il ve ilçeleri, bunların organlarında görev alanların adları, 
soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâhlarını gösterir onaylı listeleri.» 

MADDE 2. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin 6 ncı ve 7 nci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla 
olamaz. Olağanüstü • toplantılar, Genel Başkanın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun lüzum gösterme
si veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.» 

«Parti kurucuları, parti üyelikleri devam ettiği müddetçe büyük kongrenin tabiî üyeleridir. Parti kurucuları 
ilk büyük kongreyi, partinin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar.» 

MADDE 3. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 3 üncü ve 
6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«11 Kongresi Parti Tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır. Bu süre iki yıldan az ve üç yıldan fazla 
olamaz.» 

«11 başkanı en çok üç yıl için seçilir. Aynı kişi ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez. Yeniden 
seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
BİTİĞİ IMETtlN 

22 fc 4 . 1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nunu, 26 . 4 , 1961 Tarih ve 298 Sayıh Seçîmlerun 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile 10 . 6 . 1983 Tarih ye 2839 Sayılı Milletve
kili Seçinü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-
nıesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

IB1R1NCİ BÖLÜM 
'2)2 . 4 . 1983 Tarih ve 2820 sayılı SÜyaisî Partiler Ka-

nurou dsle tl'gili Değişiklikler 

MADDE 1. — 22.4,1983 tarih ve 28120 sayılı Si-
yaisî Partiler Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. • ' 

«Siyasî partilerin teşkilatı 

Madde 7. — Siyasî partierin teşkilatı merkez or
ganları ile il ve ilçe teşkilatından ve Türkiye Büyük 
Millet MeCisi parti grulbu ve il genel mecflüsi ve be
lediye meclisi gruplarından ibarettir. 

11 genel meclisi ve belediye meclislerinde kurula
cak gruplar ve bunların kuruları parti tüzüğünde 
belirlenir. Partili belediye başkanı parti grubunun ta
biî ü'yes'idir. Ancak grulbun kararlan ile bağlı değül-
dir. 

Siyasî partiler, yukarıdaki fıkralarda belirtilenler 
dışında herhangi bir yerde ve herhangi Jbir ad altın
da teşkilat kuramazlar.» 

MADDE 2. — Teklifin 1 inci maddesi 2 nci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi 3 üncü mad
de olarak KkDimisyonulmuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak Kürnfisy^nutouzca aynen kalbul edil
miştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Saydı Siyasî Partiler Kanu
nu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayıh Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Ue 
10.6.1983 Tarih ve 2839 Saydı Milletvekili Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Saydı Siyasî Partiler Kanu

nu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 1 inci madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Teklifin 1 inci maddesi 2 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. / 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi 3 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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((Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşcıoğlu'nun Teklifi) 

MADDE 4. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 20 nci maddesinin 2 nci, 3 üncü, 
7 nci ve 10 uncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ilçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahallelerde partinin son genel seçimde aldığı oy sayısına göre, 
seçime katılmamış partilerde ise üye sayısına göre, parti üyelerinin seçtikleri, sayısı 400'ü aşmayan delegelerden 
oluşur, ilçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri ilçe kongresinin tabiî üyeleridir. Ge
çici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri de, kongreye katılma hakkına sahiptirler. Ancak geçici ilçe yönetim 
kurulu başkan ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların, kongrede oy kullanma hakkı yoktur.» 

«Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy miktarı, seçime 
katılmamış partilerde ise^üye sayısı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. 
Köy ve mahallelerdeki üye sayısı delege kontenjanı verilmesini gerektiren nispetin altında ise bu durumdaki 
köy ve mahallelerin diğer köy ve mahallelerle birleştirilerek delege seçilmesi mümkündür.» 

«İlçe kongresi parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla 
olamaz.»; 

«ilçe başkanı en çok üç yıl için seçilir. Aynı kişi, ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez; yeniden 
seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur.» 

MADDE 5. — 22.4,1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 21 inci maddesinin 5 inci ve 6 nci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul 
ve şekilleri jle seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve listelerin tanzim tarzı siyasî partilerin tüzük ve kongre 
yönetmelikleri ile düzenlenir.» 

«Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. San
dık kurulu başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday olmayan parti üyeleri arasından seçilir. Ay
rıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye de belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, 
kurula memur üye başkanlık eder.» 

MADDE 6. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Parti adaylarının tespiti 

Madde 37. — Siyasî partiler, milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve 
adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespitini; serbest, eşit, gizli oy açık tasnif esasları çerçevesinde, 
tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile yapabilirler. 

Bu Kanunun 38 inci maddesinde yazık merkez adaylığı ile partilerin tüzüklerinde gösterilen merkez yokla
ması dışındaki parti aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Partilerin tüzüklerinde herhangi bir seçim çevresinde bütün üyelerin iştiraki ile yapacakları ön seçimde bu 
Kanunun ön seçimlerle ilgili hükümleri uygulanır. 

Aday tespitinin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel seçimlerden en az yetmişbeş gün 
önceki bir tarih olarak belirlenip ilan edilir. Seçime katılacak bütün siyasî partilerin tüzüklerindeki usullere 
göre il ve ilçelerde yapacakları aday tespitleri bütün yurtta aynı günde yapılır. 

Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, aday tespiti içinde esas alınır.» 

MADDE 7. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Merkez adaylığı 

Madde 38. — Siyasî partilerin merkez adaylarını tespite o partinin merkez karar ve yönetim kurulu yet
kilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ıMAIDDE 5. — Teklifin 4 üncü maddesi 5 inci 
makide olarak Komisyonumuzca aynen kalbuılı edil
miştir. 

MADDE 6. — Teklifin. 5 inoi madldesi 6 ncı mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kalbul edlmişıtiiır. 

MADDE 7. — Teklifin 6 ncı maddesi 7 nci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kalbul editaişstir. 

MADDE 8. — Teklifin 7 nci maddesi 8 inci mad
de olarak Kbnuisyonurnuzca aynen kabul edlmliştir, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Teklifin 4 üncü maddesi 5 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Teklifin 5 inci maddesi 6 ncı 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Teklifin 6 ncı maddesi 7 nci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 7 nci maddesi 8 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 



— 30 — 

(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşcıoğlu'nun Teklifi) 

Siyasî partiler sadece 6 ve 7 milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde bir merkez adayı gösterirler. Merkez 
adayı, parti tüzüğünde gösterilen diğer usullerle belirlenen adayların sıralamasına dahil edilmeyerek ayrıca oy 
pusulalarına merkez adayı olarak sıra numarası verilmeden yazılır. 

Siyasî partiler merkez adaylarını diğer adayların tespiti tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde tes
pit ederek diğer adaylarla birlikte Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler, 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhangi bir sebeple bu listelerde boşalma olursa boşalan aday
lıklar, parti tüzüğünde belirtilen esaslara göre süresi içerisinde doldurulur. 

Siyasî partiler milletvekili ara seçimi yapılacak seçim çevrelerinde de adaylarını yukarıdaki esaslara göre 
merkez adayı olarak belirleyebilir.» 

MADDE 8. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlarda belirtilen şarlölara aykırı otaamaik kaydıyla adaylarda daha baş
ka ne gibi şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde gösterebilirler.» 

MADDE 9. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 41 inci maddesinin (a) bendinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üyelerden ikisi o ilçede görev yapan Devlet memurları arasından seçilir. Bunlar kurulun devamlı üye-
sidirler. İki üye ise aday adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenir. Bunlar, üyesi bulundukları parti 
adına o parti adayları için yapılacak önseçim işlemleri ile ilgili olarak kurula katılırlar.» 

MADDE 10. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 42 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partiler, üye kayıt defterlerini ve bu defterlere göre düzenledikleri seçmen listelerini veya tüzük
lerinde belirlenen diğer usullerden o seçim çevresinde uygulayacakları aday yoklamasında oy kullanacak 
seçmen listelerini önseçimlerden en geç altmış gün önce ilçe seçim kurulu başkanına vermek zorundadırlar.» 

MADDE 11» — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Partili seçmen aday adaylarının karşısına işaret koymak suretiyle tercihini kullanır, işaretleme, merkez 
adayları hariç, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından çok ve yarısından az olamaz. İşaretlemede 
belirlenen miktar ve nispetlere uyulmaması, oy# pusulalarının geçersiz sayılmasını gerektirir.» 

MADDE 12. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Disiplin cezalarına itiraz 

Madde 57. — Hakkında partiden veya gruptan kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı 
disiplin kuruluna sevkeden organ veya merci veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan ka
rarların kanuna, parti tüzüğüne ve içyönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, parti 
itiraz yollarını kullandıktan sonra nihaî karar niteliğindeki son karara karşı otuz gün içinde nihaî kararı ve
ren merciin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden 
önce ve en geç otuz gün içinde basit muhakeme usulüne göre evrak üzerinde inceleyerek karara bağlar, bu 
karar kesindir.» 

MADDE 13. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 66 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin bir siyasî partiye aynı yıl içeri
sinde beş milyon liradan fazla kıymette aynî veya nakdî bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışların, ba
ğışta bulunanın veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda, açıkça belir
tilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasî partilerce bağış kabul edilemez.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 41.3) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Teklifin 8 inci maddesi 9 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. ' 

MAİDDE 10. — Teklifin 9 uncu maddesi 10 un
cu madde olarak Komisyonumuzca aynen kalbul edül-
müşfcir. 

MADDE 11. — Tekliflin 10 uncu maddesi 11 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiş
tir. 

MADDE 12. — Teklifin 11 inoi maddesi 12 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiş
tir. 

MADDE 13. — Teklifin 12 nci maddesi 13 üncü 
madde olarak Komlilsymumıuzca aynen kalbul edilmıiş-
tir. 

MADDE 14. — Teklifin 13 üncü maddesi 14 ün
cü madde Olarak Komisyonumuzca aynen kabul edlil-
ntiişltir.! 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

MADDE 9. — Teklifin 8 inci maddesi 9 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Teklifin 9 uncu maddesi 10 un
cu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Teklifin 10 uncu maddesi 11 in
ci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Teklifin 11 inci maddesi 12 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Teklifin 12 nci maddesi 13 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Teklifin 13 üncü maddesi 14 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiy* Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak 'Milletvekili Pertev Aşcıoğlu'nun Teklifi) 

MADDE 14. — 22.4.1983 tarih ve 2820-sayılı Siyasî Partiler Kanununun 101 inci maddesinin (d) bendinin 
1 inci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(d) 1. (b) bendinde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii veya kurulu tarafından bu Kanunun 
4 üncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiilin işlenmesi halinde, fiilin işlendiği tarihten başla
yarak iki yılı geçmemiş ise, Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu organ, merci veya kurulun işten el çektiril
mesini yazı ile o partiden ister. Parti üyeleri 4 üncü kısımda yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiil ve 
konuşmalarından dolayı hüküm giyerler ise, Cumhuriyet Başsavcılığı bu üyelerin partiden kesin olarak çıkarıl
masını o partiden ister.» 

MADDE 15. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 115 inci maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun 33 üncü maddesinde yazılı bildirimi yerine getirmeyen, her kademedeki parti görevlisinin 
seçimi için yapılacak kongreleri veya toplantıları yedi gün önceden mahallin en büyük mülkî amirine bildir
meyen parti sorumluları, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler.» 

MADDE 16. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir. 

«GEÇİCİ MADDE 13. — Siyasî Partiler Kanununda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini müteakip, 
siyasî partilerin olağan büyük kongreleri toplanmcaya, kadar, partilerin merkez karar ve yönetim kurulları bu 
değişikliklerin gerektirdiği tüzük tadilatını yapmaya yetkilidir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 413) 



— 33 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Teklifin 14 üncü maddesi 15 inoi 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiş
tir. 

MADDE 16. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî ParöMer Kanununun 103 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunsuz siyasî faaliyetleri, mihrak olma se
bebiyle kapatma 

Madde 103. — Bir siyasî partinin, bu Kanunun 
78 ila 88 ve 97 nci maddeleri hükümlerine ayikırı fiil
lerin işlendliği bir mihrak haline geldiğinin süfbuta 
ermesi hailinde, o siyasî parti Anayasa Mahkemesince 
kapatılır. 

Bir siyasî partinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiil
lerin mihrakı hailine geldiği, 101 inci maddenin (İd) 
bendinin uygulanması sonucunda bu fillerin o parti
nin üyelerince kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun 
ve bu fillerin kesif olarak işlenmesinin o partinin bü
yük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu 
yalhut bu grulbun yönetim kurulunca zımnen veya 
sarahaten benimsendiğinin sübuta ermesiyle olur.» 

MADDE 17. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde deği0rilmiştir. 

«Organlarda görev alanların bildirilmemesi 

Madde 115. — Bu Kanunun 33 üncü maddesinde 
yazılı bindirimi yerine getirmeyen parti sorumluları, 
bedbin liradan onlbin liraya kadar hafif para cezası ile 
hüküm giyerler. 

Aynı hüküm, her kademedeki parti görevlileri ile 
yedeklerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün 
ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce 
mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirmeyen par
ti sorumluları hakkında da uygulanır.» 

MADDE 18. — Teklifin 16 ncı maddesi 1'8 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiş
tir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Teklifin 14 üncü maddesi 15 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 16 ncı madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 17 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Teklifin 16 ncı maddesi 18 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türküye Büyük MMet Medliisi (S. Sayısı : 413) 
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ifNiğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşcıoğlu'nun Teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 

26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile İlgili 
Değişiklikler 

MADDE 17. — 26,4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunun kapsamı 
Madde 1. — özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, 

belediye meclisi üyeliği, muhtarlık ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa deği
şikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 18. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesinin 2 nci ve 7 nci fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu konuşmalardan; ~-
a) Seçime katılan siyasî partilere ilk gün 20, son gün 10 dakikayı aşmamak üzere iki konuşma hakkı, 
b) Mecliste grubu olan siyasî partilere 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı, 
c) Mecliste temsil edilen siyasî partilere 10'ar dakikalık bir konuşma hakkı, 
Verilir. 

d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen konuşmaların yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan siyasî par
tiler, TRT Kurumunca usulüne göre tespit edilen reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek şartıyla 
birinci fıkrada belirtilen tarihler arasında 10'ar dakikayı geçmeyen üç konuşma daha yapabilirler. Siyasî parti
ler bu bent gereğince yayınlanacak propaganda konuşmalarında yaptıkları ve yapacakları icraatı, görüntülü 
olarak ta verebilirler. Ancak bu görüntülerde diğer partilere sataşma ve hakaret kastı bulunamaz. 

«Televizyonda seçime katılan siyasî partiler adına 2 nci fıkranın (d) bendi dışında yukarıdaki fıkralar ge
reğince yayınlanacak propaganda konuşmalarında Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun tespit edeceği 
yere asılacak olan bu kurulun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir 
görüntüye yer verilmez. Konuşmacılar, ceket giyme ve kravat takmak zorundadırlar; bayanlar tayyör giyer
ler.» 

TüırM'ye Büyük M'Met Mecisi (S. Sayısı : 413) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

M N C l BÖLÜM 
26.4.1961 TaırJh ve 298 Sayuh Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 

MADDE 19. — Teklifin 17 nci maddesi 19 uncu 
madde oîaralk Komisyonumuzca aynen kalbül edl-
mıiştir. 

MADDE 20. — 25.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Ka
nunla değişik 52 nci maddesinin 2 nci ve 7 nci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Bu konuşmalardan; 
a) Seçime katılan Siyasî Partiler ilk gün 20, son 

gün 10 dakikayı aşmamak üzere iki konuşma hakkı, 
b) (Mecliste grubu olan Siyasî Partilere 10'ar 

dakikalık iki konuşma hakkı, 
c) 'Mecliste temisl editen Siyaisî Partilere 10'ar 

dalklkafok bir konuşma hakkı, 
Verilir. 
d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen ktonuşmaların 

yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan Siyasî 
Partiler, TRT kurumunca usulüne göre tespit edülten 
reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek şartıy
la birinci fıkrada belirtilen tarihler arasında 5 dakî-
Ikaldan az 15 dalktifcadan çok olmayan üç konuşma da
ha yapabilirler. Siyasî Partiler bu bent gereğince ya
yınlanacak propaganda konuşmalarında yaptıkları ve 
yapacakları icraatı, görüntülü olarakta verebilirler. 
Ancak bu görüntülerde diğer partilere sataşma ve 
h'akiaret kastı bulunamaz.» 

«Televizyonda seçilme katılan Siyasî Partiler adı
na 2 nci fıkranın (d) bendi dışında yukarıdaki fıkra
lar gereğince yayınlanacak propaganda konuşmala
rında Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun tes
pit edeceği yere asılacak olan bu kurulun bdiriediiğ'i 
büyüklüdeki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi 
dışında hiçbir görüntüye yer verilmez. Konuşmacı
lar, çeke* giyime ve kravat taklmak zoruhdadıriar; ba
yanlar tayyör giyerler.» 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 
26.4.11901 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü-' 

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 11-
'gii Değişiklikler.. 

MADDE 19. — Teklifin 17 nci maddesi 19 un
cu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 20 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türküye Büyük Mlilet Meclisi (S. Sayısı i 413) 
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ı(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşcıoğlu'nun Teklifi) 

MADDE 19. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun 94 üncü maddesinin (a) ve müteakip bentlerinde sayılanların dışında, sandık seçmen liste
sinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmez.» 

MADDE 20. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesine aşağıdaki bentler 'eklen
miştir. 

«a) Seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurt dışında 6 aydan fazla ikamet eden seçmenler, milletvekili ge
nel seçimlerinin yapılacağı günün 70 gün evvelinden başlamak üzere seçim günü akşamı saat 17.00'ye kadar 
yurda giriş veya çıkış yaptıkları gümrük kapısında kurulacak seçim sandıklarında oylarını kullanabilirler. 

Bu seçmenler yalnızca seçime katılan siyasî partilere oy verebilirler. 
b) Yüksek Seçim Kurulu seçime katılan siyasî partilerin yer aldığı birleşik oy pusulaları üe özel renkte 

bastırılmış oy zarflarını Yüksek Seçim Kurulu mührü ile mühürleyerek ilgili ilçe seçim kurullarına seçimle
rin başlangıç tarihinden en geç üç gün önce ilçe seçim kurullarında bulunacak şekilde gönderir. 

Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; yal
nızca seçime katılan siyasî partilerin özel işaretleri, kısaltılmış adları ve tam yazı halinde adları ile her par
tiye ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre olan bir boş daire bulunur. 

c) Gümrük kapılarında, oy verme gününden önceki yetmiş gün önce saat 08'den oy verme günü olan 
pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilir. Oy kullanma tatil günleri dahil olmak üzere 24 saat de-' 
vam eder. 

d) Gümrük kapılarında yapılacak oy verme işleminde görev alacak seçim kurulu ile sandık kurullarının 
adedi, üyelerinin ve yedeklerinin sayısı ile hangi görevlilerden teşkil edileceki.Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan önceden belirlenir. 

Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy verme yeri ha
zırlarlar. İlgili idarî makamlar sandık kurullarına gerekli her türlü kolaylığı gösterirler. 

e) Gümrük kapılarında oy verme süresince sözlü ve yazılı seçim propagandası yapılamaz. 
f) Gümrük kapılarında seçmen oy vermek için geldiğinde pasaportunu sandık kurulu başkanına tevdi 

eder. 
Sandık kurulu başkanı seçmenin pasaportundan adını soyadını, baba adını, yaşını ve pasaport numarasını 

tespit eder, seçmen sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş olan birleşik oy pusulası ile oy zarfını alarak oyu
nu kullanmak üzere kapalı oy yerine girer. 

Oyunu genel esaslara göre kullanan seçmenin pasaportunun Yüksek Seçim Kurulunca belli edilen yerine 
oyunu kullanmıştır diye bir ifade yazılır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenerek başkanca imzalanır. Oyu
nu veren seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalatılarak oy verme işlemi tamamlanır. 

g) Oy verme süresince sandık kurullarının değişikliği sırasında Kanunda gösterilen usulde sandık açüır, 
çıkan oy zarflarının adedi ile oy kullanan seçmen miktarı.ve bunların birbirine uygunluğu bir tutanakla tes
pit edilir. 

Oy zarfları ve tutanağın bir sureti bir torbaya konularak ağzı mühürlenir ve ilgili seçim kuruluna muhafaza 
altına alınmak üzere sandık kurulu başkanınca teslim edilir. 

Genel seçimin yapıldığı »gün saat 17.00'den itibaren sandık ve torbalar genel esaslara uygun bir şekilde açı
larak sayım ve dökümü yapılır ve sonucu Yüksek Seçim Kuruluna en seri vasıta ile bildirilir. 

-TütfcSye Büyük MMe't Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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MADDE 21. — Teklifin 19 uncu maddesi 21 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kaibul ediümiş-
tir. 

MADDE 22. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 sayılı Ka
nunla değişik 94 üncü maddesine aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kurul görevlilerinin ve yabancı ülkedeki vatan-
daslartn oy vermesi 

Madde 94. — I. İlçe seçim kurulu başkanı, se
çimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip ol
duğu halde, görev yaptığı sandığa a/it seçmen liste
sinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve 
üyelerinin her birine seçmen olduğunu ve hangi se
çimde oy kullanabileceğini belirleyen ve sandık seç
men listesindeki bilgileri kapsayan bir beliğe verir, ay
rıca, esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meş
ruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kuru
lu başkanlığına durumu yazı ile bildirir. 

Başkan ve üyeler, bu belgeyi sandık kuruluna tes
lim ederek görevli oldukları sandıkta oy verirler. 

Bunların adları ve hüviyetleri o sandık seçmen lis
tesinin sonuna yazılarak adları hizasına imzaları alı
nır. 

Bu maddeye göre yapılan işlemler tutanağa ge-
çMl'ir. 

II. a) (Seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurtdı
şında 6 aydan fazla ikamet eden seçmenler, milletve
kili genel seçimlerinin yapılacağı günün 70 gün ev
velinden başlamak üzere seçim günü akşam saat 17.00' 
ye kadar yurda giriş veya çıkış yaptıkları gümrük 
kapısında kurulacak seçim sandıklarında oylarını 
kullanaibilirTer. 

Bu seçmenler yalnızca seçime katılan Siyasî Par
tilere oy verebilirler. 

b) Yüksek Seçim Kurulu seçime katılan Siyasî 
Partilerin yer aldığı birleşik oy pusulaları ile özel 
renkte bastırılmış oy zarflarını Yüksek Seçim Ku
rulu mührü ile mülhürleyerefc ilgili İlçe Seçim kurul -

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 21. — 26.4.1961 tarih ye 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 sayılı Ka
nunla değişik 86 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun 94 üncü maddesinin (II) numaralı 
fıkrasında sayılanların dışında, sandık seçmen liste
sinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin ve
rilmez.» 

MADDE 22. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 22 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Milet .Mecfsi (S. Sayısı : 413) 
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h) Gümrük kapılarındaki seçim kurullarından gelen sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunca birleştirilir. Kulla
nılan toplam geçerli oy sayısı Türkiye genelinde kullanılan toplam geçerli oy sayısına ilave edilir. Partilerin 
aldıkları oylar aynı şekilde diğer seçim kurullarından gelen oylara ilave edilerek her partinin ülke genelinde 
aldığı geçerli oy miktarı bulunur. 

Bu şekilde 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesine esas toplam oylar bulunmuş 
olur. 

Her Seçim çevresinde geçerli toplam oyu, gümrük seçim kurullarından gelen toplam oyun diğer seçim ku
rullarından gelen oylara bölünmesiyle elde edilen oranda artırılır. O seçim çevresinde kullanılan toplam oylarla 
bu şekilde hesaplanan toplam oy arasındaki fark partilere; gümrük kapıları seçim kurullarından gelen top
lam oydaki hisseleri oranında taksim edilir ve elde edilen rakamlar o seçim çevresinde aldıkları geçerli oylara 
ilave edilir. Böylece 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesine esas seçim çevresinde kul
lanılan geçerli toplam oy miktarı ve partilerin aldıkları toplam geçerli oy miktarı bulunur.» 

Türlküye Büyük M!Met Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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larma seçimlerin başlangıç tarihinden en geç üç gün 
önce İlçe S'eçiiim Kurullarında bulunacak şekilde gön
derir.; 

Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal 
edlillmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; yal
nızca seçime katılan siya&î partilerin özel işaretleri, 
kısaltılmış adları ve tam yazı halinde adları ile her 
partiye ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre 
oilan bir boş daire bulunur. 

c) Gümrük kapılarında, oy verime gününden ön-
cdki yetmiş gün önce saat 08'den oy verime günü olan 
Pazar günü saat 17.00ye kadar oy küllanıla'bilir. Oy 
kullanma tatil günleri dahil olmak üzere 24 saat de
vam eder.ı 

d) Gümrük kaplılarında yapılacak oy verme iş
lemimde görev alacak seçim kurulu 'ile sandık kurul
larınım adedi, üyelerinin ve yedeklerinin sayısı ile 
hangi görevlilerden teşkil edileceği Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından önceden beErlenir. 

Sandık kurulları, oy serlbesitliğlini ve gizlediğini 
sağlayacak :şebiılde, yeteri kadar kapalı oy verme ye
ni hazırlarlar.; İlgili idarî makamlar sandık kurulUa-
rına gerekli her türlü kolaylığı gösterirfer. 

e) Gümrük kapılarında oy verme süresince söz
lü ve yazılı seçim propagandası yapılamaz. 

f) Gümrük kapılarında seçmen oy vermek için 
geldiğinde pasaportunu sandık kurulu 'başkanına 
tevdi eder. 

'Sandık Kurulu Başkanı seçmenin pasaportundan 
adını soyadını, 'ba'ba adını, yaşım ve pasaport nu
marasını ttespit eder, seçmen sandık kurulu mührü 
âle mühürlenmiş oilan bhieşjik oy pusulası ile oy zar
fını alarak oyunu kufllanmak üzere kapalı oy yerine 
girer. 

Oyunu genel esaslara göre kullanan seçmenin pa
saportunun Yüksek Seçim Kurulunca belli edilen 
yerine oyunu kullanmıştır diye bir ifade yazılır ve 
sandık kurulu mührü ile mühürlenerek başkanca im
zalanır. Oyunu veren seçmene çizelgede isminin bu
lunduğu yer 'imzalatılarak oy verme işlem/i tamam
lanır. I 

g) Oy verme süresince 'Sandık Kurularının de-
ğiştikliğsi sırasında Kanunda gösterilen usulde sandık 
açılır, çıkan oy zarflarının adedi ile oy kullanan 
seçmen miktarı ve bunların birbirine uygunluğu bir 
tutanakla tespit edilir. 

Oy zarfları ve tutanağın bir sureti toiir torbaya 
konularak ağzı mühürledir ve ilgili seçim kuruluna 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Türk'iye Büyük Mllet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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MADDE 21. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanuna aşağıdaki Ek Madde ilave edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında kullanılacak olan 
oy pusulalarının şekli; oy verme, oyların sayı ve dökümü, geçersiz oyların tespiti, sonuçların tutanağa geçi
rilmesi, ilçe, il ve Yüksek Seçim kurulunca yapılacak birleştirme işlemleri; halk oyuna sunulan kanunla ilgili 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çoğunluk ve azınlık görüşleri ile Cumhurbaşkanının görüşünün ve halk oyu 
sonuçlarının Türkiye Radyo ve Televizyonları aracılığı ile seçmenlere açıklanması ilkeleri bu kanunda yer alan 
benzer hükümler dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

10.6.1986 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçiiırai Kanunu ile İlgili Değişikl'M'or 

MADDE 22. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü maddesinin 6 ncı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Milletvekili sayısı yediden fazla olan illerde seçim çevrelerine isabet edecek olan milletvekili sayısının he
sabında ilk yedi çıktıktan sonra kalan rakamdan tekrar yedi, mümkün olmadığı takdirde altı, beş... ilave çı
karılır. Bu hesaplamada bir seçim çevresine en az 3 milletvekili düşecek şekilde işlem yapılır.» 

Türkiye Büyük M'Met M'ediisi (S. Sayısı : 413) 
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muhafaza altına alınmak üzere Sandık Kurulu Baş
kanınca teslim edilir. 

Genel seçimin yapıldığı gün saat 17.00'den itiba
ren sandık ve torbalar genel esaslara uygun bir şe
kilde açılarak sayım ve dökümü yapılır ve sonucu 
Yüksek Seçim Kuruluna en seri vası'ta ile bildiriilİr. 

h) Gümrük kapılarındaki .seçim kurullarından ge
len sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunca bMeş'tinJir. 
Kullanılan toplam geçerli oy sayısı Türkiye gene
linde kullanılan toplam geçeri oy sayısına ilave edi
lir. Partilerin aldıfcıları oylar aynı şekülde diğer se
çim kurullarından gelen oylara ilave edilerek her 
partinin ülke genelnde aldığı ıgeçerîli oy mükbarı hu-
lunur. 

Bu şekilde 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 33 üncü maddesine esas toplam oylar bu
lunmuş öluır. 

Her seçim çevresinde geçerli toplam oyu, güm
rük seçjim kurullarından gelen toplam oyun diğer se
çim kurallarından gelen oylara bölünmesiyle elde 
edilen oranda atftırılıır, O seçim çevresinde kullanı
lan toplam oylarla bu şekülde hesaplıanan toplam oy 
arasındalkli fark partilere; gümrük kapıları seçim ku
rullarından gelen toplam oydaki hisseleri oranında 
taksim edlir ve elde edilen' rakamlar o seçim çev
resinde aldıkları geçerli oylara ilave edilir. Böylece 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü 
maddesline esas seçim çevresinde kullanılan geçerli 
toplam oy miktarı ve partilerin aldıkları toplam ge
çerli oy miktarı bulunur.» 

MADDE 23. — Teklifin 21 indi maddesi 23 
üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kaibul 
edilmişitir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

10.6,1986 Tariilh ve 2839 sayılı MilletvekMii Seçimi 
Kanunu 'ile M'gjiılıi Değişiklikler 

MADDE 24. — Tekliftin 22 nci maddesi 24 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kaoul edıil-
mlişitir. 

MADDE 23. — Teklifin 21 inci maddesi 23 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

10.6.1986 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 24. — Teklifin 22 nci maddesi 24 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türküye 'Büyük Miiet Mecfoi (S. Sayısı : 413) 
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MADDE 23. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi. Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 11 
inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek Siyasî Partiler, 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanunu hükümlerine göre, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar ki, 
bu partilerin katıldıkları her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday göstermeleri şarttır.» 

ıMADDE 24. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir sebeple iller toplamının en az yarısında milletvekili sayısı kadar aday göstermemiş olan 
veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birlinde seçilecek milletvekili sayısından eksik .aday göstermiş bulu
nan Siyasî Partilerin Genel Merkezlerindeki yetkili organlarına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin 
derhal tamamlanması lüzumu bildirilir.» 

MADDE 25. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî Partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında milletvekili .sayısı kadar aday gösterilmiş 
olmakla beraber, yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya birkaçında eksik aday gösterilmesi halinde, Yüksek 
Seçim Kurulunca o partinin Genel Merkezindeki yetkili organlarına aday listelerinin tamamlanması lüzumu bil
dirilir.» 

MADDE 26. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Birleşik oy pusulasının en üstüne «Siyasi Partiler» ve bağımsız aday varsa «Siyasî Partiler ve Ba
ğımsız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin al
tında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki san
timetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu .çizginin altına o partinin kesinleşen aday lis
tesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve her adayın ismi hiza
sına birer boş kare konulur. Merkez adayı bulunan seçim çevrelerinde listenin altı çizildikten sonra «Merkez 
Adayı» ibaresi, bunun da altına o partinin merkez adayının isim ve soyadı yazılır.» 

MADDE 27. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Oyların kullanma şekli 

«ıMadde 28. — Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yaptırılıp iSandık Kurullarına kadar ulaştırılmış 
bulunan ve Sandık Kurulu Başkanında oy verme süresince bulundurulması mecburi olan ve birleşik oy pu
sulası ile birlikte kendisine verilen «Evet» yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine 
girer. 

Seçmen : 

a) «Evet» mührünü sıadece tercih ettiği siyasî partiye veya varsa yalnızca bağımsız adaya ait özel daire 
içine basmak veya, 

b) «Evet» mührünü tercih ettiği bir siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye ait 
aday listesinden o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının yarısından az olmamak kaydıyla seçilmesini 
istediklerinin adları hizasındaki boş karelere (X) işareti koymak, 

suretiyle oyunu kullanabilir. 
Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını" katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. «Evet» yazılı 

mührü, Sandık Kurulu Başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar. 

Tüırıkiye Büyük MliıM Mecl'Isi (S. Sayısı : 413) 
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MADDE 25. — TeMifk 23 üncü maddesi 25 
inci ımadide alarak Komisyonumuzca aynen kalbul 
edlmlişıtiır. 

MADDE 26. — Teklifin 24 üncü maddesi 26 
ncı madde olaıralk Komisyonumuzca aynen kabul 
edilımüşıtir. 

MADDE 27. — TökiliifUn 25 inci maddesi 27 nc'i 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Teklifin 26 ncı maddesi 28 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 29. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 28 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oyların kullanma şekli 

Madde 28. — Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından yaptırılıp Sandık Kurullarına kadar ulaştı
rılmış bulunan ve Sandık Kurulu Başkanında oy ver
me süresince bulundurulması mecburî olan ve birleşik 
oy pusulası ile birlikte kendisine verilen «Evet» yazılı 
mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy ver
me yerine girer. 

Seçmen : 
a) «Evet» mühürünü sadece tercih ettiği siyasî 

partiye veya varsa yalnızca bağımsız adaya ait özel 
daire içine basmak veya, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25. — Teklifin 23 üncü maddesi 25 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 26. — Teklifin 24 üncü maddesi 26 ncı 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 27. — Teklifin 25 inci maddesi 27 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Teklifin 26 ncı maddesi 28 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 29. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 29 uncu madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi (S. Sayısı i 413) 
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ı(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşcıoğlu'nun Teklifi) 

Seçmen, oyunu doğrudan doğruya veya tercihli olarak kullanmış ise «Evet» mührünü bastığı partiye bir 
oy vermiş sayılır. Seçmen, «Evet» mührünü bağımsız adaya ait daireye basmış ise o bağımsız adaya bir oy 
vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» mührünü bastığı siyasî 
parti adaylarından adları hizasında bulunan boş kareler içine (X) çarpı işareti koyduğu adaylara tercihini kul
lanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hakkını kullanmak isterse oy pusulası üzerinde adları yazılı aday
ların yarısı için kullanmak zorundadır. Kesirler tama iblağ edilir. 

Tercih işaretlerinin kareler dışına veya yukarıdaki fıkrada belirtilen sayıya uyulmadan konulması halinde, 
tercih işaretleri, o oy pusulasını geçersiz kılmaz. Ancak, oy pusulası yapılmış olan tercihler dikkate alınmaksı
zın ilgili parti lehine verilmiş bir oy sayılır. 

MADDE 28. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin 2 nci 
ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oylarının toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına 
bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edil
mez. Merkez adayı gösterilen seçim çevrelerinden bölme işlemi, bir eksiği ile yapılır.» 

«Seçime katılmış ve yukarıdaki fıkrada belirtilen seçim çevresi barajını aşmış olan siyasî partilerin ve 
bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî Partilerin oy sayıları, önce 
bire, sonra ikiye, sonra üçe... ila, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Mer
kez adayı gösterilen seçim çevrelerinde bölme işlemi, bir eksiğiyle yapılır. Elde edilen paylar ile bağımsız 
adayların aldıkları oylar ayırım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevresinden çıka
cak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük 
sırasına göre milletvekillikleri tahsis olunur.» 

«Merkez adayı gösterilen seçim çevrelerinde, geçerli oyların en çoğunu almış olan siyasî partinin merkez 
adayı, milletvekilliğini kazanmış olur.» 

Türik'iye Büyülk MJdftet Mecfliisl (S. Sayısı : 413) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) «Evet» mühürünü tercih ettiği bir siyasî par
tiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye 
ait aday listesinden o seçim çevresinden çıkacak mil
letvekili sayısının yarısından az olmamak kaydıyla 
seçilmesini istediklerinin adlan hizasındaki boş kare
lere (x) işareti koymak, 

Suretiyle oyunu kullanabilir. 
Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını kat

layarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. «Evet» yazılı 
mühürü, Sandık Kurulu Başkanına geri verir ve oyu
nu sandığa atar. 

Seçmen, oyunu doğrudan doğruya veya tercihli 
olarak kullanmış ise «Evet» mühürünü bastığı partiye 
bir oy vermiş sayılır. Seçmen «Evet» mühürünü ba
ğımsız adaya ait daireye basmış ise o bağımsız adaya 
bir oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen 
şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
parti adaylarından adları hizasında bulunan boş ka
reler içine (x) çarpı işareti koyduğu adaylara tercihini 
kullanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hakkını 
kullanmak isterse oy pusulası üzerinde adları yazılı 
adayların en az yarısı için kullanmak zorundadır. Ke
sirler tama iblağ edilir. 

Tercih işaretlerinin kareler dışına veya yukarıda
ki fıkrada belirtilen sayıya uyulmadan konulması ha
linde, tercih işaretleri, o oy pusulasını geçersiz kıl
maz. Ancak, oy pusulası yapılmış olan tercihler dik
kate alınmaksızın ilgili parti lehine verilmiş bir oy sa
yılır. 

MADDE 30. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin 
2 nci ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oylarının 
toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına 
bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî 
partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edil
mez. Merkez adayı gösterilen seçim çevrelerinden böl
me işlemi, bir eksiği ile yapılır.» 

«Seçime katılmış ve yukarıdaki fıkrada belirtilen 
seçim çevresi barajını aşmış olan siyasî partilerin ve 
bağımsız adayların adları altalta ve aldıkları geçerli 
oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy 
sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ila, o 
çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya ka
dar bölünür. Merkez adayı gösterilen seçim çevrele-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

MADDE 30. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 30 uncu madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Tüdc'iye Büyük 'Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşcıoğlu'nun Teklifi) 

MADDE 29. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) 34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı milletvekilleri sayısı tespit edildikten sonra, her parti 
için ayrı ayrı olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan cetvele; 

1. Adayların adları alt alta yazılır, 

2. Listedeki adaylardan herhangi birinin aldığı tercihli oy sayısı, siyasî partinin o seçim çevresinde aldığı 
tüm geçerli oyların % 25'i oranında olduğu takdirde; her adayın adının hizasına 28 inci maddenin (a ve b) 
bendleri uyarınca tercih işareti sayısı kaydedilir.» 

MADDE 30. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Seçimde oy kullanmayanlar 

Madde 63. — İSeçmen ıkütüğünde ve sandık listesinde oy .kollanma >yöterlıiği bulunduğu hadde, •IMİileiCve-
killiği genel ve ara seçimlerinde meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı ta
rafından onbin lira para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu karar kesindir.» 

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Tüddye 'Bütyük MÜlet Meclisi {S. Sayısı ; 413) 
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(Adalet Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

rinde bölme işlemi, bir eksiğiyle yapılır. Elde edilen 
paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayırım 
yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. 
Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar 
bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız aday
lara rakamların büyüklük sırasına göre milletvekillik
leri tahsis olunur.» 

«Merkez adayı gösterilen seçim çevrelerinde, ge
çerli oyların en çoğunu almış olan siyasî partinin mer
kez adayı, milletvekilliğini kazanmış olur.» 

İMADDE 31. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) 34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı 
milletvekilleri sayısı tespit edildikten sonra, her parti 
için ayrı ayrı olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulun
ca bastırılan cetvele; 

1. Adayların adları alt alta yazılır, 
2. Listedeki adaylardan herhangi birinin aldığı 

tercihli oy sayısı, siyasî partinin o seçim çevresinde 
aldığı tüm geçerli oyların % 25'i oranında olduğu tak
dirde; her adayın adının hizasına 28 inci maddenin 
(b) bendi uyarınca tercih işareti sayısı kaydedilir.» 

MADDE 32. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

^Seçimde oy kullanmayanlar 

Madde 63. — Seçmen kütüğünde İkaydı ve san
dık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde, 
Milletvekilliği genel ve ara seçimlerinde meşru maze
retleri olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu baş
kanı tarafından onbin lira para cezasıyla cezalandırı
lırlar. Bu karar kesindir.» 

MADDE 33. — Teklifin 31 inci maddesi 33 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 34. — Teklifin 32 nci maddesi 34 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 31. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 31 inci madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 32. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 32 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 33. — Teklifin 31 inci maddesi 33 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 34. — Teklifin 32 nci maddesi 34 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mştir. 

»>••<« 
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