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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'-
in, belediyelerin çalışmaları ve sorunlarıy
la ilgili gündem dışı konuşmasına içişleri 
Bakanı Abdulkadir Aksu, 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'-
ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına iliş
kin gündem dışı konuşmasına Devlet Ba
kanı İlhan Aşkın, 

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunla
rına ilişkin gündem dışı konuşmasına da 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz; 

Cevap verdiler. 
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin 

ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla 
alınacak tedbirleri ve bu konuda uygula
nacak politikayı tespit etmek amacıyla 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; önergenin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmesinin sırasında yapıla
cağı açıklandı. 

Pamuk üreticilerinin sorunları, Avru
pa Topluluğuna yapılan tekstil ihracatının 
kısıtlanması ve dokuma sektöründeki ya
tırım ile izlenen politikalar konusunda 
(10/36), 

Belediyelerce yapılan imar planı dü
zenleme çalışmalarının İmar Kanununa 
aykın olduğu iddiasını ve vatandaşların bu 
uygulamalardan kaynaklanan mağduri
yetlerini önlemek için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla (10/37), 

Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sayılı 
Tebliğinin 43 üncü sırasındaki mamuller 
için yapılacak ödemelerin yüksek tutulma
sının nedenlerini ve söz konusu tebliğden 
kimlerin yararlandığını tespit etmek ama
cıyla (10/38); 

Kurulan Meclis Araştırması komis
yonları geçici başkanlıklarının, komisyon
ların görev bölümlerine ilişkin tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
.14 arkadaşının, buğday üretiminde gerekli 
teknoloji ve standardizasyonu sağlayarak 
dışa bağımlılıktan kurtulmak ve buğday 
üreticilerini güçlendirmek için kalıcı ve tu
tarlı, bir politika tespit etmek amacıyla 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin (10/40) yapılan öngörüşmeler-
den sonra kabul edilmediği açıklandı. 

24 Mayıs 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.54'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdaı Oral 
Kâtip Uye 

Samsun 
Mehmet Akarca 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 5 . 1989 Çarşamba 

TMdifkr 
1. — Konya Milletvekilleri Haydar 

Koyuncu ile Mustafa Dinek'in, 9.6.1930 
Tarih ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununun Değişik 2 nci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/186) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.1989) 

2. — Konya Milletvekilleri Haydar 
Koyuncu ile Mustafa Dinek'in 14.7.1965 
Tarih ve 657 Sayılı Kanunun Değişik 36 
ncı Maddesinin II - Teknik Hizmetler Sı
nıfında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/187) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.5.1989) 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — Denizli Milletvekili Adnan Kes

kin'in, Atatürk-Elbistan Ankara Enerji 

Nakil Hattının yapımıyla ilgili olarak ak-
tedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.5.1989) 

2. —İzmir Milletvekili Veli Aksoy'-
ün, atık sularını ve kimyasal artıklarını 
Gediz Nehrine döken sanayi kuruluşları
na ve bu nedenle oluşan çevre kirliliğinin 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alınaca
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.5.1989) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, çalışmak amacıyla Gülaman 
Maden Ocaklarına gelen 36 vatandaşın 
gözaltına alındıkları ve haksız uygulama
lara maruz kaldıkları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai ORAL 

KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekinel (Kastamonu), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

III. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü 

Kurt'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var

dır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen üç sayın 

üyeye söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

l — Afyon Mületveküi Abdullah Uluıürk'-
ün, basın hürriyetine ilişkin gündem dtşı konuş
ması ve Devlet Bakam Mehmet Yazar'tn cevabı 

BAŞKAN — Afyon MiUetvekiü Sa
yın Abdullah Ulutürk, basın hürriyeti 
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ulutürk. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ba
sın hürriyeti üzerinde partimizin de görüş
lerini sunmak üzere gündem dışı söz al
mış bulunuyorum. Konuşmama başlama
dan önce, partim ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 21 Mayıs 1989 
tarihli Sabah Gazetesinde "Hasbahçede 
Sonbahar" isimli bir yazı dizisinin tefri
kasına başlanmıştır. Ancak, iki gün yayım
landıktan sonra, Sayın Başbakan ve eşle
ri tarafından, "Kişilik ve şahsiyet hakla
rına saldırıda bulunulduğu, yasalarda te
minat altına alınan basın hürriyeti sınırı
nın aşıldığı" öne sürülerek, tedbir kararı 
yoluyla, yazı dizisinin yayımı durdurul-
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muştur. 
Bu yazı dizisinin, 1983'ten 1989'a ge

linceye kadar iktidar olarak icraatta bu
lunan ANAP iktidarı devrini tenkit yoluy
la irdelemesi nedeniyle, ANAP'lı arkadaş
larımızı huzursuz edeceğini biliyorum. Bu 
nedenle de, konuşmamda, özellikle 
ANAP'lı arkadaşlarımın huzursuzlukları
nın artmaması için dikkatli olacağım ve, 
özellikle basın hürriyeti üzerinde duraca
ğım. 

Sayı n milletvekilleri, ' ' Hasbahçede 
Sonbahar" isimli yazı dizisi, bir ikbal dev
rini anlatırken, olaylara da yer vererek cid
dî iddialar ortaya atmaktadır. Bu ciddî id
dialar, olmuş mudur olmamış mıdır? Ol
muşsa hesabı verilmelidir, olmamışsa ce
vabı verilmelidir. 

Bir ülkenin gelişmesinde, serbest eko
nomi kadar, fikirlerin serbestçe yazılıp söy
lenmesinin de önemli olduğunu ifade eden 
Sayın Özal; ' 'Acı da olsa, beğenmesek da
hi, bu hakka saygılı olmalıyız" diyor; 
"Türkiye'de basın hürdür" diyor, "Ser
bestçe yazı yazar, bizi, icabında hakarete 
varacak kadar tenkit ettiklerini biliyorum; 
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tabiî, yargı organlarına gidiyorum, bu be
nim hakkımdır" diyor. Yine, "Türkiye'
de basın hürriyeti tamdır, fikir hürriyeti 
eksiktir, ben demokrasiye hayranım, de
mokratik sistemin Türkiye'de her şeyi ile
riye götüreceği kanaatindeyim; zaten var
lığımız da demokrasi yüzündendir" diyor. 

Bugün, Sayın Özal'ın varlığını borç
lu olduğunu söylediği demokrasi ve basın 
hürriyeti ne durumdadır, ona bir bakalım. 

Öncelikle, demokrasi dediğimiz za
man, halkın çoğunluğunun iradesine da
yanacaksınız. Hani nerede arkanızdaki 
halk? Yüzde 21,75'le hangi halkın çoğun
luğuna dayanıyorsunuz? Halkın nzası hür 
seçimle ortaya çıkacaktır. 1983 seçimine 
hür seçim mi diyorsjunuz? Hatta, 1987'ye 
hür seçim mi diyorsunuz? Devletin her şe
yi kullanılmıştır. 1989'a bile hür seçim de
mekte zorluklar vardır. Halk artık, 
ANAP ıh yalanlarını görmüştür ve red
detmiştir. 

"1983 senesindeki seçimlerde başarılı 
olmuş isek, bunları yayın organlanna 
borçluyuz, özellikle içinde TRT'nin de 
bulunduğu yayın organlarına borçluyuz" 
diyenlere soruyoruz: Hani nerede hür 
TRT? Daha TRT'nin başında kimse yok. 
işinize gelen adamı henüz bulamadınız. 
Aradığınız, TRT'nin tarafsız bir müesse
se olarak çalışması değildir; "Varlığımı bi
raz da TRT'ye borçluyum" diyorsunuz; 
bütün gayeniz onu devam ettirmektir. 

Basın, icraatı yapanları eleştirecektir, 
icabında incitebilecektir de. Şereflerle, 
haysiyetlerle oynanmadığı sürece, basının 
her şeyi yazması, her şeyi açıklığa çıkar
ması lazımdır; aksi halde, güdümlü bir ba
sın olur. 

Ülkeyi idare edenlerin, her gün, yap
tıklarının ortaya çıkacağından şüpheleri 
olmamalıdır ve eğer bugün Türkiye'de 
"Hasbahcenin Sonbaharı" diye bir olay 
varsa, vaktiyle bir şeyler olmuştur ki, ba
sın bunu teşhir ediyor. 

Teşhir, basının görevidir. Açık rejim 
başka türlü nasıl işler? Önemli olan me
sele, Hasbahçe olayının içerisinde yazılı 
olanlar doğru mudur, yanlış mıdır; doğ
ru ise ve bunu yazdırmazsan, sonra yine 
yazılacaktır. 

Hani Türkiye'de basın hür idi, iste
diği şeyi yazardı?... Bu beyanatlar 7 Ma
yısta verilmiştir, Üzerinden daha 15 gün 
geçmemiştir. 15 gün evvel basın havarisi, 
demokrasi havarisi olacaksınız; 15 gün 
sonra da bir saltanatın teşhirinden rahat
sız olup, mahkemeye koşacak ve basının 
üzerine sansür getireceksiniz.. 

Suç işlenecek diye birtakım hakların 
kullanılmasına mani olmak, ülkede pek 
çok hakkın kullanılmasını ortadan kaldı
rır. Biz diyoruz ki, bırakınız haklar kulla
nılsın. Hakkın suistimal edileceği iddiasıy
la veya şüphesiyle, hakkın kullanılmasını 
önlemeye kalkarsanız, bunu her şeye teş
mil edersiniz ve haksızlıklar olur. 

Hasbahçe olayında, basın üzerine ge
tirilmiş bulunan baskı, basın üzerinde bir 
gözdağıdır; bir iktidarın tükenişi ve çökü
şüdür. 

Açık rejimlerde basını gemlemeye ve
ya susturmaya kalkmakla, şu veya bu ted
birlerle (kâğıt, ilan, mürekkep, döviz ve
ya kredi tedbirleriyle) devlete ait olup, eli
nizde bulunan nüfuz kaynaklarını kullan
mak suretiyle ve en sonunda da mahke
me ile bir yere varamazsınız. 

Siyasete ve basına mahkemeyi sok
tuktan sonra, Türkiye'de hür rejim yara
lıdır. Demokratik rejimlerde basının en 
önemli görevi genel menfaati ilgilendiren 
olay ve konularda açıklama yapmak, ha-
ber ve bilgi vermek, eleştiri ve değer yar
gılan sunmak suretiyle kamuoyu oluştur
mak, toplumu aydınlatmaktır. 

Basın hürriyetini sağlayıcı güvence
ler sistemi kurulmadıkça, başka hürriyet
çi unsurlar bulunsa dahi, bir siyasal sis
temin hürriyetçi demokratik sistem oldu-
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ğunu söylemek mümkün değildir. Hür ba
sın, demokratik rejimin temel unsuru olan 
düşünce açıklama özgürlüğünün bir açık-
lanış biçimidir. Haber verme hakkı, ka
musal bir görevin ifadesidir. 

Siyasal iktidarların, hangi endişe ile 
olursa olsun, basın mesleğinden doğan 
hakları, basın mesleğinden doğan görevin 
ifasını engelleyici sınırlan getirmek imkânı 
yoktur. Siyasal iktidarlar haklara sınır ge
tirmekte sınırsız değildirler. 

Medenf Kanunun 24 üncü maddesi 
değiştirilirken, Yüce Mecliste, basına san
sür getirilebileceğini, suiniyetle kullanıla
bileceğini, Doğru Yol Partisi olarak savun
duk. Nitekim, düşündüğümüz, basının 
başına gelmiştir. 

Basın.yoUjyla. düşünce açıklama öz
gürlüğünü düzenleyen hakları biçimlen
diren yasaların, anayasalara, insan hakla
rına, insan hakları sözleşmelerine; yasayı 
yapışta ve yasayı yorumlayışta uygun dü
zenlenmesi gerekir. Bunun gayesi de, ba
sının gördüğü görevle ilgili olarak, tanın
mış haklan yerine getirme imkânını sağ
layacak bir dengeyi kurmaktır. 

1981 Anayasasında 26, 27 ve 28 inci 
maddeler ile baştaki genel özgürlük ile il
gili sınırlayıcı normlara bakıldığında, 28'e 
varan sınırlama vardır. Ben, kişi şeref ve 
haysiyetini, özel hayatı korumaya yönelik 
sınırlamalar üzerinde, konumuzu ilgilen
dirmesi nedeniyle durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kişilik haklan ve 
özel hayatın korunması, kişi açısından 
anayasal bir haktır; ama o kişiyle ilgili ha
ber vermek, o kişinin eylemi ve dış dün
yada karıştığı olaylarla ilgili haber vermek 
de basının hakkıdır. 

Örneğin, bir hayalî ihracat olayının 
yazılması, elbette, bu olaylara sebep olan 
kişinin şeref ve haysiyetini bozacak, onun 
menfaatına zarar verecektir; ama, kişinin 
şeref ve haysiyetinin zedelenmesi veyahut 
menfaatlanna zarar verilmesi, bu haberin 

yazılması, bu haberin açıklanması hakkı
nı ortadan kaldırmaz. 

Kişi şeref ve haysiyeti ve de özel ha
yatı korunurken, haber verme hakkı han
gi ölçüde vardır hangi ölçüde yoktur; hu
kuk! olarak kararlarda kabul edilen ilke
ler şöyledir: 

Haber niteliği taşıyan, gerçeklik ku
ralına aykın düşmeyen, kamunun ilgisini 
çeken ve kamu yararı bulunan güncel ha
berler olarak belirlenmiştir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Sayın konuşmacı yazılanların hepsini oku
mak zorunda mı, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, bir da
kika efendim... 

Efendim, müddetiniz dolmuş bulu
nuyor. Bu bakımdan, konuşmanızı bir iki 
dakika içerisinde toparlamaya çalışınız. 

Arkadaşlarımızdan da, bulundukla
rı yerden, Başkanlık Divanına, göreviyle 
ilgili konularda veya hatibe lütfen müda
halede bulunmamalarını rica ederim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sizin de, konuşma süresi ko
nusunda hassasiyet göstermenizi rica ede
riz. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın 
Ulutürk. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Yargıtayın kabul ettiği bu kritere gö
re, gazeteci hâkim değildir; gazeteci, ola
yı dikkat ve ihtimamla kovalamak, inanı
lır kaynaklardan haber almak, kontrol et
mek ve yayınlamakla mükelleftir; iddia 
edilen şeyin mutlaka somut gerçeğe uygun 
olduğunu tetkik görevi yoktur. 

Doktrinde, adlî haberlerin, siyasal 
eleştirilerin, sanatla bilim eleştirilerinin, 
mizahın, mizah yazılarının haber niteli
ğinde olduğu ve yayınlanmasında kamu
sal yarar bulunduğu, bunlar incelenmek" 
sizin teorik olarak varsayılır. 
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Ayrıca, kişinin, kamuya açıldığı oran
da ve alanda özel hayatı da sınırlandırılır 
ve genellikle bilimsel, tarihsel inceleme ve 
eleştirilerde de, bu inceleme ve eleştirile
re konu olan kişinin, özel hayatının sınır
lı olduğu kabul edilir. Şeref ve haysiyete 
tecavüz halinde, haber hukuka uygunsa, 
bundan dolayı ne ceza ne de tazminat so
rumluluğu doğmaz. 

Basının, kamusal görevini tam anla
mıyla ve gerçeğe uygun olarak yerine ge
tirebilmesi için, siyasal iktidarların her 
türlü baskısından uzak olması gerekir. Ba
sın faaliyetleri bir kamusal görevdir diye, 
siyasal iktidarın kendi politik çıkarlarına 
uygun biçimde basına görev yüklemesine 
izin verilemez. 

Demokratik devlette, basının hiçbir 
engele uğramadan tüm kapsamıyla haber
leri nakledebilmesi, özgürlükçü yapı yö
nünden hayatî önemi haizdir. Özgürlük
çü hukuk devleti, gücünü vatandaşın ira
desinden alır. Seçmen vatandaşlar, ülke
sinde ve ülkesi dışında cereyan eden olay
lar hakkında yetersiz, yanlış, tek yanlı bilgi 
edinirse, oyunu gerektiği gibi kullanamaz. 
Bu durum ise, doğrudan doğruya devleti 
zaafa ve zarara uğratır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, sayın konuşmacı konuşma
sının geri kalan kısmını Divana yazılı ola
rak versin. 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, lütfen 
toparlayınız efendim. Takdir edersiniz ki, 
arkadaşlarımızın ve Başkanlık Divanının 
müsamahasını aşmış durumdasınız. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devam
la) — Bitiriyorum efendim, ikazınız için 
çok teşekkür ederim. 

Vatandaşm haber alma özgürlüğü 
güvence altına alınmıştır. Haber alma öz
gürlüğü olmadan düşünme, düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyetinden söz edi
lemez. 

1982 Anayasasının 28 inci maddesi, 
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haber alma özgürlüğünü basın özgürlü
ğüyle birlikte düzenlemiştir. Düşünce, dü
şünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ve 
basın özgürlüğü bir bütündür. 

Demokratik rejimlerin güvencesi, va
tandaşların eleştirisel katkılarıdır; vatan
daşın sözcüsü ise, basındır. 

Hepinize saygıyla arz ederim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı 
Sayın Mehmet Yazar; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Kayseri).— Sayın Başkan, çok 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Afyon 
Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün 
gündem dışı konuşması üzerine söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında, ba
sın ve basın özgürlüğü yıllardan beri 
Türkiye'de tartışılan ve kişilerin bulundu
ğu noktaya göre de farklı yorumlanan, 
farklı değerlendirilen hassas bir konudur. 
Burada açık konuşmak gerekirse, muha
lefette iken bu meseleye bakış farklıdır, ik
tidarda iken biraz farklıdır; ama işin bir 
doğrusu vardır, doğrusunu beraber bula
lım, müsaade ederseniz. 

Muhterem arkadaşlarım, önce şunu 
açıkça ifade edeyim: Türkiye bir demok
ratik hukuk devleti ise, bütün tarifler in
dî değerlendirme veya kanaatlarla değil, 
yazılı hukuk nizamı içinden çıkarılmak ge
rekir. Bu yazılı hukuk nizamının değişik 
yorumları olabilir; ama hiçbiri demokra
tik hukuk devletinin yasal kuralları dışın
da olamaz ve demokratik hukuk devleti
nin temel ilkesi olan hukuka, yasalara say
gının dışına çıkamaz. Sık sık tekrar etti
ğimiz bir konuyu bu açıdan bir kere da
ha tekrar etmek istiyorum: Türkiye, hür 
demokratik rejim içinde kalkınmasını yü
rütecek ve başaracak ise, bunun vazgeçil
mez unsurlarının başında, hür basın gel-
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mektedir. Bu konuda ifadeler nasıl yorum
lanırsa yorumlansın, herkes meseleye na
sıl bakarsa baksın, bu çatı altında bulu
nan herkes ittifak halinde olmalıdır. Biz 
buna böyle inanıyoruz. Hür basmsız bir 
demokrasi olamayacağını, olmayacağını 
huzurlarınızda, açıkça, bir kere daha ifa
de ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, basın özgürlü
ğünü bu kürsüden birkaç kere daha tar
tışmıştık; ancak, Türkiye'de, yasalar ko
nusunda, zaman zaman ortaya atılan bir 
eleştiriye bir başka açıdan bir kere daha 
cevap vermek istiyorum. 

Anayasamızdan kaynaklanan ve özel
likle fikir hürriyetiyle ilgili kıs'ıtlamalar, 
devlet ve millet güvenliği İle ilgili sınırla
malar, tamamen bir Anayasa sorunu ola
rak gündemimizdedir. Yani, bu kısıtlama
lar şu veya bu kişi veya şahsa özel değil
dir; Anayasa hükmü olarak, mevkii, ma
kamı, mesleği ne olursa olsun, sade vatan
daştan Cumhurbaşkanına kadar herkese 
geçerlidir. O halde, fikir hürriyeti, devlet 
ve millet güvenliği Ve bütünlüğü ve hatta 
bir ölçüde kişi haklarıyla ilgili Anayasa dı
şında bir suç işlendiği zaman, bunu işle
yen kim olursa olsun suçludur. 

Şimdi, Türkiye'de, karıştırılan bir ko
nu var: Basın özgürlüğü ile Anayasamız
dan gelen bu genel sınırlamalar birbirine 
karıştırılmaktadır. Aslında, Anayasadaki 
bu genel hükümler herkese şamil olan ve 
özellikle basını hedef alan hükümler de
ğildir. Bunu burada açıkça ifade etmek is
tiyorum; ama, Anayasamızdaki bu hü
kümlerden rahatsız isek -ki, bana göre, bu 
hükümlerin, yavaş yavaş, fikir özgürlüğü 
içinde kaldırılması lazımdır- o zaman, da
ha evvel söylediğimizi teklif ediyoruz; ge
liniz -bu hükümler de dahil- millî bir kon-
sessüs (mutabakat) sağlayalım; Anayasa
nın bu hükümlerini, daha hür basın, da
ha hür fikir ve daha serbest bir düşünce 

için açalım hep beraber; biz bunu teklif 
ediyoruz. 

O halde, mesele, Anayasa hükümle
rindeki basın özgürlüğü ile ilgili bir me
sele değildir. Türkiye'de mevcut meri 
mevzuat, Anayasa dışındaki mevzuat, bu
gün, Avrupa Topluluğu mevzuatı ile bü
yük ölçüde paralellik göstermektedir. Bu 
konudan, geçmiş bir konuşmamda da 
bahsetmiştim ve hatta hazırlanan bir ra
poru, bir kitabı da bütün milletvekili ar
kadaşlarıma göndermiştim. Bu konu, de
ğerli basın mensubu arkadaşlarımla da çe
şidi platformlarda tartışılmıştır. Şu halde, 
mevzuatımızdan gelen, özellikle basını kı
sıtlayan ve Avrupa ülkelerinden farklı fazla 
bir hüküm yoktur; hatta diyebilirim ki, ba
zı konularda bizim Anayasa dışındaki 
mevzuatımız, Avrupa Topluluğu ülkeleri
nin ilerisine dahi düşmektedir; bunu ifti
harla söylüyorum; ama, Anayasadan ge
tirilen hükümleri, bu Hükümetin bir me-
selesiymiş gibi gündeme getirmenin doğ
ru ve haklı olmadığına inanıyorum. Bu 
ikisinin biribirine karıştırılmasının, hem 
hukuk Aizamı açısından, hem basın öz
gürlüğü açısından zarar vereceği kanaa
timi tekrar ediyorum. 

Bu ülkede yasalar varsa, bu ülkede 
bağımsız yargı varsa ve biz yargının ba
ğımsızlığına inanıyorsak hukuka inanıyor
sak, o zaman, lütfen, hukukî bir olayla 
başka bir olayı biribirine karıştırmayalım. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi, olayı sa
de şekliyle anlatıyorum: Bir gazetemiz, 
Sayın Başbakan ile ilgili bir seri yazı dizisi
ne başlamıştır; başkaları için de başlaya
bilir. N|tekim, geçmişte birçok siyasîleri
miz, bu tip olayların ıstırabını yaşamışlar
dır; aile namusuna ve haysiyetine varan 
noktalarda çektikleri çileleri hatırlıyorum. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — ' 
Kaç tane gazeteyi susturmuşlar? 

DEVLET BAKANI MEHMET YA
ZAR (Devamla) — Şimdi, tarafsız ko
nuşalım. 
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Bugün, bu yayıma başlayan gazete
mizdeki olayı, ilgili kişimiz Sayın Başba
kan, kişi haklarına, haysiyetine ve aile şe
refine tecavüz olarak değerlendirmiştir; 
ama bu değerlendirme bir şey ifade etmez. 
Ne yapmış?.. Demokratik hukuk devletin
de, sade bir vatandaş gibi, Türk mahke
mesine müracaat etmiştir. Anormallik bu
nun neresindedir? Bu konuyu acaba tek
rar düşünsek, bir yanlışlık mı var? Ne yap
malıydı?.. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Gerçekler nasıl öğrenilecek? 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — Ona da geleceğim. 
Burası demokratik bir hukuk devleti ol
duğuna göre, hepimiz yargının bağımsız
lığına ve hukukun üstünlüğüne inanıyor
sak, Sayın Başbakan da, bir sade vatan
daş gibi mahkemeye müracaat etmiştir. 
Gidilecek en doğru yol budur. Yarın sizin 
için de aynı konu gelirse, yapacağınız bu
dur; yapacağınız başka bir şey yoktur; her 
hadisede budur. Hukuka saygılı olmak zo
rundayız. 

Değerli arkadaşlarım, yasaları beğe
niriz veya beğenmeyiz; ama bu ülke bir 
demokratik hukuk devleti ise, o yasalar 
meri olduğu sürece, istisnasız herkes on
lara uymak zorundadır. Yasalara uygun
suzluğu savunamayız. O zaman, kendi 
bindiğimiz dalı keseriz. O halde, burada 
bir suç işlenmiş ise ve kişi haklarına teca
vüz varsa, bunun kararını bağımsız yüce 
Türk mahkemesi verecektir; hiçbirimiz 
değil. O mahkeme de kararını böyle ver
miş. Şimdi biz burada mahkemeyi yargı
lıyor veya eleştiriyorsak, o ayrı bir mese
ledir. O halde, hadise bu kadar basitken, 
bunu değişik şekillere getirmenin bir ma
nası yoktur. 

Diyelim ki, mahkemenin kararı tar
tışılabiliyor. O zaman, üst merci vardır, 
üst mahkeme vardır, ilgili basın organımı
zın o mahkemeye müracaat hakkı vardır; 

hepsini hukuk düzeni içinde çözme im
kânları vardır. Bunun dışında, konuyu sa
dece siyasî bir istismar vasıtası olarak kul
lanmanın, bizatihi bizlere zarar vereceği 
kanaatini taşıyorum. Hatta daha ileri gi
diyorum, bu meseleyi basın özgürlüğüyle 
karıştırmanın, bizatihi üzerine titremedi
ğimiz basın özgürlüğüne zarar vereceği 
kanaatini taşıyorum. Onun için, mesele
yi birbirine karıştırmayalım. 

Muhterem arkadaşlarım, yazılanla
rın muhtevası şudur, budur; bunun kara
rını mahkeme tahlil etmiştir. Zaten, mah
keme, kararını verirken, herhalde bütün 
bu sorularınızı dikkate alarak karar ver
miştir. Kaldı ki, güzel Türkçemiz o kadar 
zariftir ki, birçok eleştirileri, o güzel Türk-
çemizin zarafeti içinde, hatta edebiyat 
derslerine örnek olacak şekilde yapabili
riz. İlla da Türkçemizin ifadesini bozarak, 
kişileri rencide ederek eleştiri yapmak di
ye bir şey yoktur. 

Eleştiriye saygılıyız. Esasen, basma 
olan büyük inancımızın temelinde bu ya
tıyor. Gayet tabiî ki, eleştirecektir, gözet
leyecektir; ama kişi haklarına tecavüz var
sa, hakaret varsa, bunu da yine hukuk ni
zamımız koruyacaktır. Başka türlü, bu dü
zeni götüremeyiz. O yüzden, meselenin 
bir siyasî istismar konusu olmaktan ziya
de, özüne ve aslına inerek, ne hepimizin 
gönülden bağlı olduğu rejimimize ve sis
temimize zarar vermesini ne de basın öz
gürlüğünün bir istismar konusu yapılma
sını doğru bulmadığımı, huzurlarınızda 
açıkça ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi 
bağlamadan evvel, değerli basın mensu
bu arkadaşlarımın da bildikleri birkaç il
keyi burada tekrar etmek istiyorum. Rah
metli Abdi İpekçi'nin basınımıza getirdi
ği bazı kurallar vardı; diyordu ki: "Ha
berde olmayan, manşette olmaz. Doğru 
olmayan, doğruluğu teyit edilmeyen, ha-
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ber olmaz. Haberde yorum yapılmaz." 
Bunlar, altı yedi ilkedir. 

Ben, basınımızın, bu ilkelere bağlı ol
duğu sürece, güvenilirliğinin daha da ar
tacağına; toplumda, hepimizin özlediği 
fonksiyonunu daha iyi yerine getireceği
ne yürekten inanıyorum. Basınımız için 
esas olan, her şeyden evvel, kendilerinin 
toplumdaki saygın yerlerinin yine kendi
leri tarafından en üst noktada korunma
sıdır. Buna, demokratik rejime inanan in
sanlar olarak hem bizim hem de basını
mızın ihtiyacı vardır. 

Doğru habere, haklı eleştiriye, kişi
lere hakaret etmeden, onların haysiyetiy
le, namusuyla oynamadan yapılacak her 
türlü gözleme yürekten destekçiyiz; ama, 
izin verirseniz, bu demokratik hukuk dü
zeni içinde, hukukun ince kurallarına bağ
lı olarak, dengenin bozulmasına, kişi hak
larıyla özgürlüklerin dengesinin bozulma
sına, hep beraber, müsaade etmeyelim. 
Çünkü, bugün bu istismar, yarın başka 
yönden, bizatihi bu istismarı kullananla
rı sıkıntıya sokabilir. Bu endişemi ifade et
mek istiyorum. 

Bana bu konuşma imkânını verdiği 
için, değerli milletvekili arkadaşıma teşek
kür ediyorum; hepinize sevgiler, saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 
vali ve emniyet müdürlüklerince bazı sanatçıların 
konser ve kaset yasaklamalarına tabi tutulmaları
na ilişkin gündem dtşı konuşması ve içişleri Ba
kanı Abdulkadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sa
yın Erdal Kalkan, buyurun efendim. 

Sayın Kalkan, gündem dışı söz konu
nuz, vilayet ve emniyet müdürlüklerince 
bazı sanatçılarımızın konser ve kaset ya
saklamalarına- tabi tutulmalarıyla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 
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ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; hepinizi en içten saygılarımla selamlı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, tarih ve top
lumsal gelişme süreci içinde yaratılmış 
olan tüm maddf ve manevî değerlerle, 
bunları yaratmada, gelecek nesillere aktar
mada kullanılan, insanın doğal ve toplum
sal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gös
teren tüm araçlara kültür diyoruz. Kültür, 
insanın içinde yaşadığı tarihsel, toplum
sal, geleneksel ve göreneksel değerlerin, 
bilgi, düşünce, sanat, bilim ve teknolojiy
le beslenmesiyle gelişir ve büyür. Bu geli
şim sürecinde, sanat ve sanatçı en önemli 
unsurdur. 

Tüm dünya toplumları, kültürel de
ğerlerin mirasçısı olduklarını bilerek, top
lumdaki ve dünyadaki ileriye ve güzele 
doğru değişimden etkilenerek, okuyarak, 
öğrenerek, araştırarak, özgürce düşüne
rek, sanata ve sanatçılarına en üstün de
ğeri vererek, çağdaş uygarlık düzeyine 
erişmişlerdir. Dünyanın bir parçası olan 
ülkemizi de bu gelişme sürecinden soyut
layanlayız. Yerini Batı dünyası içerisinde 
saptayan ve yetmiş yıldan beri bu iddia
da olan, Avrupa Topluluğuna girmeyi 
amaç edinen ülkemizin çağdaşlaşmasının 
temel taşı, Avrupa ülkelerindeki tüm öz
gürlükleri ülkemiz insanına, özellikle sa
natçılarımıza vermek olmalıdır. Aksi ya
pılanma, insanlarımızın ve sanatçılarımı
zın yaratıcılıklarını engellemekten başka 
bir işe yaramayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, çağımızda, de
mokratik, çağdaş toplumlar, halkın ger
çekleri öğrenip, düşünce çeşitlerini bilerek, 
sağlıklı tercihler yapabilmesi koşuluna sı
kı sıkıya bağlı olarak oluşmaktadır. Bunun 
içindir ki, Batı demokrasilerinde, bilim ve 
sanat yaratma hakkı sınırsızdır. Toplumun 
bilgi edinebilmesi, öğrenebilmesi ve geli
şebilmesi için, bilim ve sanatın özgürce 
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anlatımı ve dolaşımı önkoşul olarak var
sayılmıştır. Sınırlı demokratik sistemler
de ise, siyasal ve ideolojik seçenekler sınır
landırılmış olup, mevcut düzen ancak be
lirli siyasal ve ideolojik düşüncelere dayan
dırılmıştır. Bu tür sistemlerde, düşünce ve 
sanat, siyasî iktidarın izin verdiği düşün
ce ve sanat alanıyla sınırlandırılmıştır. 
Halkın, izin verilen düşünce ve sanat ala
nını aşan fikirlerini açıklaması ve eyleme 
geçirmesi; bilim, sanat üretmesi, toplum
da aykırı sayılarak, suçlanarak izin veril
meyen düşünce, sanat ve bilgi öğrenilme
si engellenmek istenmektedir. 

Tüm çağ atlama iddialarına rağmen, 
maalesef, Türkiye'de, ancak izin verildiği 
kadar bilgi edinmek ve sanat üretmek hak
kına sahibiz. Çünkü, gün geçmiyor ki, ül
kemizde kitap, kaset, video, film gibi sa
nat ürünleri, konserler ve son günlerde ya
pıldığı gibi, gazeteler yasaklanmasın; 
mahkeme kararlarına rağmen, bazı sanat
çıların konserlerine izin verilmesin, plak
ları ve kasetleri toplatılmasın... 

Değerli milletvekilleri, içişleri Bakan
lığının, Sayın Yıldırım Akbulut dönemin
de yayımladığı 25.9.1985 gün 1200/001/2 
sayılı genelgesi gereği, umumî veya umu
ma açık yerler ile, açık yer niteliğindeki 
ulaşım araçlarında gerçek kişi veya toplu
lukların, mahallin en büyük mülkî amiri
ne en az 48 saat önceden başvurmak su
retiyle oyun ve temsil verebilecekleri, çe
şitli şekillerde gösteri düzenleyebilecekle
ri, gösteri yapmak için oyunun senaryo ve 
eserini vermek zorunda olmadıkları bütün 
güvenlik teşkilatlarına emredilmiştir. Bu
na rağmen, uluslararası üne sahip sanat
çımız Rahmi Saltuk'un konserleri bazı va
li ve kaymakamlarca yasaklanmakta; ya
saklanmağa dahi, eserleri istenmekte, her 
konserde ayrı ayrı sabıka kaydı, ayrı ayrı 
nüfus kaydı, ayrı ayrı ikametgâh ilmüha
beri ve bunların ibrazı talep edilmektedir. 
Bu talepler karşısında sanatçıya büyük 
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zorluklar çıkarılmakta, bu uygulama da
ha çok da sol görüşlü sanatçılara yönel
mektedir; diğer sanatçılarımız böyle bir 
uygulamadan muaf tutulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş Türki
ye, çağdaş yönetim, dünya görüşleri ne 
olursa olsun, sanatçılarından korkmama
lıdır; onların sanatlarını icra etmesi için 
dayanışmada bulunmalıdır; sanatçının sa
natsal yönünü unutarak, dünya görüşleri 
nedeniyle, konserlerini, eserlerini yasak-
lamamalıdır. Bir zamanlar, Zülfü Livane-
li'nin konserlerinden korkan, yasaklayan 
yönetim, gün geldi Anavatan Partili bele
diye başkanlarının düzenledikleri kültür 
şenliklerinde onu sahneye çıkardılar. Bir-
kısım sağ görüşlü siyasal partilerin toplan
tılarında Nazım Hikmet'in dizeleri okun
du. Bunlar, sevindirici gelişmelerdir; ama 
bugün -şimdiki Sayın içişleri Bakanı üze
rine almasın- halka mal olmuş Rahmi Sal-
tuk gibi sanatçıların konserlerini bazı va
li ve kaymakamlar yasaklamakta, Selda 
Bağcan'ın kasetlerini toplatmaktadırlar ve 
bütün bunlar, Polis Vazife ve Selahtyetle-
ri Yasasına dayanılarak, bunlar esas gös
terilerek yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu uy
gulamalar cifle standart değil de nedir? 
Hükümet, bu davranışların sorumluluğu
nu mülkî amirlere yükleyemez, "takdir 
yetkisidir'' diyemez. Sanattan ve sanatçı
dan korkan bir yönetim, bırakın çağ atla
mayı, çağdaş bile olamaz. Düşünce, sanat 
ve bilim özgürlüklerine konan sınırlama 
ve yasaklar, gerçekte sanatçıların yaratı
cılıklarına, toplumların gelişen potansiyel
lerine vurulan darbeler olarak algılanma
lıdır. Sanat, ülkemizde yürürlükte olan sı
kı sansür, Muzır Neşriyat Yasası, Polis Va
zife ve Selahiyetleri Yasası sonucunda, öz
gürlükten yoksun, her an yasaklama, her 
an suçlama ve cezalandırılma tehdidiyle 
karşı karşıya bırakılmıştır. Çünkü, bugün
kü sistem ve uygulama göstermektedir ki, 
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sanat ve sanatçı özgürlüğü, tümüyle Si
yasal İktidarın denetimindedir. Bu du
rum, Türkiye Cumhuriyetinin demokra
tik'bir hukuk devleti olduğuna yönelik 
Anayasanın 2 nci maddesinin gerçeklerle4 

ne derece çeliştiğini, izin verilen düşünce 
alanının ne derece dar olduğunu, halkın 
bilgi edinme hakkının nasıl geçersiz kılın
dığını kanıtlamaktadır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Kalkan. 
İÇİŞLERİ "BAKANI ABDULKA-

DİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Edirne Millet
vekili Sayın Erdal Kalkan'ın Yüce Mecli
simizde gündem dışı konuşma konusu 
yaptığı, emniyet müdürlükleri ve valilik
lerin kaset ve konser yasaklamaları husu
sunda görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti, yüce .milletimizin demokrasi ve 
hukukun üstünlüğüne olan içten inanç ve 
bağlılığının tabiî bir sonucu olarak, kanun 
hâkimiyetinin hükümran olduğu demok
ratik bir hukuk devletidir. Bunun sonucu 
olarak, her makam ve kur\ımun yetki ve 
sorumlulukları kanunlarda açıkça göste
rilmiş bulunmaktadır. Valilerimiz ve em
niyet müdürlerimiz de görevlerini bu çer
çeve içerisinde yerine getirmektedirler. 

Üzerinde konuşmakta olduğumuz 
konuyla ilgili başlıca kanun hükümlerini 
size arz etmek istiyorum. Önce, Polis Va
zife ve Selahiyetleri Kanununun 1985 yı
lında 3233 sayılı Kanunla değişik 8 inci 
maddesinin (d) bendi, "Polisçe kati delil 
elde edilmesi halinde ve mahallin en bü
yük mülkî idare amirinin emriyle; 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğüne, Anayasa düzenine, ge
nel güvenliğe ve genel ahlaka zararı do
kunacak oyun oynatılan, temsil verilen, 
film veya video bant gösterilen yerler po
lis tarafından kapatılır veya faaliyetten 
men edilir" demektedir. 

Yine aynı kanunun 9 uncu maddesi
nin (f) bendinde de ' 'Polis, ahlak ve umu
mî terbiyeye uygun olmayan şarkı veya 
sözleri veyahut amme emniyetini bozucu 
hitabeleri muhtevi bulunan gramofon 
plaklarını ve izinsiz gösterilen veya elde 
edilen filmleri ve bu kabil sair basma yazı 
ve resimleri; alır. Bunlardan suç mevzuu 
olanları, evrakıyla Adliyeye ve4 diğerleri
ni, ait olduğu makamlara verir" denil
mektedir. 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
11 inci maddesinin son bendi gereğince vi
deo ve ses bantlarını ticarî maksatla dol
duran gerçek ve tüzelkişiler, bu bantların 
birer adedini, piyasaya çıkarılmadan ön
ce mahallin en büyük mülkiye amirine 
vermek zorundadırlar. 

Bu konuyla ilgili asıl düzenlemeyi ya
pan, son çıkarılmış bulunan 3257 sayılı Si
nema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu
nun 9 uncu maddesi de aynen, "Bakan
lık ile mülkî idare amirleri eserlerin dağı
tım ve gösterilmeleri sırasında bunların iş
letme belgeleri ile bandrollerini ve eser 
üzerinde herhangi bir değişiklik olup ol
madığı hususunda eseri her zaman denet
leyebilirler. İşletme belgesiz veya bandrol
süz veya üzerinde değişiklik yapılan eser
ler, toplatılarak, Cumhuriyet Savcılıkları
na, suç duyurusuyla birlikte sevk edilir. 
Mülki idare amirleri bölgenin özellikleri 
sebebiyle toplumsal bir olaya sebebiyet 
vermesi muhtemel eserlerin dağıtım ve 
gösterimini, gerekçesini de belirtmek su
retiyle yetki ve görev sınırları içerisinde ya
saklayabilirler." demekte ve Bakanlık ve
ya mülkî idare amirlerince yapılacak her-
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hangi bir denetim sonucunda eserin Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğüne, millî egemenlik, Cumhuriyet, mil
lî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, ka
mu yaran,- genel ahlak ve genel sağlık, örf 
ve âdetlerimize aykırı bulunması halinde 
eser yasaklanır ve kanunî takibat açılır. 

Mahallî mülkî amirlikler ve beledi
yeler bandrol ve işletmeci ruhsatlarını de
netleme yetkisine sahiptirler" şeklinde de
vam etmektedir. 

İl İdaresi Kanununun, 11 ve 32 nci 
maddeleri gereği de, il ve ilçelerde suç iş
lenmesini önlemek /e kamu düzen ve gü
venliğini korumakla görevli genel ve özel 
kolluk kuvvetlerinin amiri olan vali ve kay
makamlarımız da, kendileriyle ilgili ka
nunlarda belirtilen hükümler gereği, ül
ke genelinde huzur ve asayişi sağlamakla 
görevli genel kolluk gücü olan polis ve jan
darmanın sahip olduğu mani zabıta gö
revinin yürütülmesini sağlarlar; yani kol
luk kuvvetleriyle, bunların il ve ilçelerde
ki en büyük amiri olan vali ve kaymakam
larımızın, kanunlara, tüzüklere, yönetme
liklere, hükümet emirlerine ve kamu dü
zenine uygun olmayan hareketlerin işlen
mesinden önce, kanun hükümleri daire
sinde tedbir almak ve suç işlenmesini ön
lemek yetki ve sorumlulukları vardır. Bu 
mani zabıta görevi yerine getirilirken, hu
kuka aykırı davranıldığını, hakların ket-
medildiğini iddia edenler de, hukuk dev
leti anlayışının bir gereği olarak, bağım
sız yargı mercilerine müracaatla, uygula
nan işlemin iptalini, bir zarar var ise, taz
minini talep edebilirler. Bağımsız yargı
nın bu hususta vereceği karar, Anayasa
mız gereği herkesi bağlar. 

Sayın Milletvekilinin verdiği misaller 
için de bu sözlerimiz geçerlidir. 

Mani zabıta görevi yerine getirilerek 
yapılan uygulamalar için, mahkemelere 
gidip hak arama yolunu seçmeyen bir va

tandaşın, haklılığından şüphesi vardır. 
Mahkemeye müracaat ile talebi reddedi
len kişi de, kendisine haksızlık yapıldığı
nı iddia edemez. Şunu da önemle belirt
mek isterim ki, biz, "Sanatçılar arasında 
ayırım yapılıyor" iddiasına da katılmıyo
ruz ve bu iddiayı da kesinlikle reddediyo
ruz. 

Bazı konserlerin yasaklandığı konu
suna gelince: Şunu ifade edeyim. Bazen, 
evrak noksanlığı, şekil noksanlığı sebebiyle 
bu konserlere izin verilmediği doğrudur; 
çünkü, bir hukukî muamelede, işin esası 
kadar, usul yanı, şeklî yönü de ağırlık ta
şır. Kamu görevlileri, bu hususu aramak 
zorundadırlar. Bazı sanatçıların kasetleri
nin yasaklandığı olmuştur. Mesela, Ahmet 
Kaya'nm "Başkaldınyorum" Zülfü Liva-
neli'nin "Zor Yıllar" kasetleri gibi. An
cak, bunların yasaklama kararları, savcı
lıklara intikal ettirilip, savcılıklarca takip
sizlik karan verilmesi halinde, valilikler
ce derhal kaldırılmaktadır.,Bu uygulama
dan da anlaşılacağı üzere, mülkî idare 
amirlerimizin, ilden ile, ilçeden ilçeye de
ğişen, kendi takdirleriyle aldıkları karar ve 
uygulamalar, sübjektif ve kasıtlı sebeple
re değil, suç işlenmesinin önlenmesine 
matuf olmakta ve adlî işlemler neticesin
de, gerekirse, yasaklama kararı derhal kal
dırılarak, idarenin hukuka bağlılığına sa
dakat gösterilmektedir. 

Son olarak şunu da belirtmek iste-
rimki, Bakanlığım ve onun emrindeki 
mülkî idare amirlerimiz ile, kolluk kuvvet
lerimiz, hukukun üstünlüğüne ve demok
rasi ilkesine' sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bugü
ne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
bütün uygulamalarımızda aynı şekilde ha
reket etmenin gayreti içinde olacağız. 
Anayasamızda yazılı kişi hak ve hürriyet
lerinin korkusuzca kullanılabildiği huzur 
ve güven ortamının sürdürülmesi gayret
lerimiz aynen devam edecektir. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Çorum Milletvekili Rua Ihman'tn ce
zaevlerinin içinde bulunduğu durum ve yapılan if-
kenceye ilişkin gündem dtft konuşması 

BAŞKAN — Sayın Rıza Ilıman; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Ilıman, gündem dışı söz konu
nuz, cezaevlerinin içinde bulunduğu du
rum ve Adalet Bakanlığı ile ilgilidir. 

Buyurun efendim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; yıllardır çö
züm bekleyen; ancak, her geçen gün bi
raz daha karanlığa gömülen bir konuyu 
huzurunuza getirmek için söz almış bu
lunuyorum! Hepinizi saygı ile selamlarım. 

Konumuz, cezaevi ve işkence, 12 Ey
lül sonrası ülkemiz cezaevleri tam ortaçağ 
zindanlarına dönüştürülmüştür. Poliste 
gözetim altına alma ile başlatılan işkence 
uygulaması, tutuklu ve hükümlüler için 
âdeta yaşam boyuna dönüştürülmüştür. 
Aradan geçen dokuz yılda, tam anlamı ile 
işkence feryatlarının unutulmaz anılan ya
şanmış, çok sayıda insanımız yaşamını yi
tirmiş, binlercesi sakat kalmış, yüzbinler-
cesi bu adi ve aşağılık uygulamalara ma
ruz bırakılmışlardır. Böylece, mahkeme
ler ceza vermese bile, idareler bunları ce
zalandırmışlardır. 

Şu anda cezaevlerinden işkence fer
yatları yine yükselmektedir. Buradaki in
şalarımızın yaşamından büyük endişe du
yulmaktadır. Daha dün Nazilli'de 18, Bay
rampaşa'da 40 kişi bu uygulamalar yü
zünden yaralanmış, bu insanlara disiplin 
cezası verilmiş ve havasız hücrelerde ölü
me terk edilmişlerdir. Bir aya yaklaşan aç
lık grevlerine duyarsız kalan, kulak tıka
yan yetkililer, bu insanlanmızm topluca 
ölümü için elinden ne geliyorsa onu yap
makta, akla gelmedik işkence yöntemleri 

uygulamaktadırlar. Bu insanlan toplu ölü
me itmekte olan zihniyeti huzurunuzda 
protesto ediyor ve lanetliyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde siyasî 
tutuklular için "Özel t ip" denilen Ame
rikan tipi cezaevleri yapılmıştır. Bunlar, 
bina, şekil olarak belki Amerikan tipine 
uyarlar; ama, yönetimleri ve görünümle
ri bakımından, idareleri bakımından tam 
bir toplama kampı durumundadırlar. Da
raltılmış pencereleri ile her türlü olanak
tan yoksun bulunan, âdeta ölüm hücrele
ri durumundadırlar. Hükümlüler için ta
nınmış bir hak yoktur. Hava-su bile ölçü
lü olarak verilmektedir; zaman zaman pa
zarlığa tabidir. Bir an önce ölmeleri için 
gereken ne varsa yapılmıştır; şu andaki 
uygulama da bu türdendir. 

"Özel tip" adı da tam anlamıyla bir 
uydurmadır. Asıl ve resmî adı, "Hücre 
tipi" cezaeyleridir. Ancak, 12 Eylül yöne
timi ve onun devamı ANAP, bunda da 
halkı kandırmak için, "Özel tip" adını 
bulmuştur; bu da bir yutturmacadır. 

Bu cezaevlerindeki uygulamalar, di
ğer cezaevlerinden çok farklıdır. Günde, 
defalarca İstiklal Marşı, diğer marşlar, ye
mek duası, din dersi ve benzeri uygulama
lar yapılmaktadır. Yasaların ve Anayasa
nın söz konusu olmadığı bu kurumlar, 
âdeta ayrı bir devlet, ayrı bir kurum nite
liğindedir. Devlet içinde devlet gibi ayrı 
bir yönetime tabidir. Buralarda, infazlar 
için, insanlara, kişilikten yoksun, köle an
layışına uygun bir işlem uygulanmaktadır. 
Yöneticilerin yapılan da bu anlayıştadır. 
Örnek olması bakımından, Adana Cum
huriyet Savcısı Ali Galip Dinçer'in, açlık 
grevinde kendisiyle görişmeye gelen tu
tuklu ve hükümlü ailelerine söylediği şu 
sözler ibret ve hayret vericidir: "Biz dev
letiz, 45 milyonun bekası için sizin 5 mil
yonunuzu öldürmekten çekinmeyiz. Şunu 
biliniz ki, bizim tankımız, topumuz, uça
ğımız var, dediğimizi yaparız. Bunu blöf 
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için söylemiyorum, söylediklerimi gerçek
ten yaparız." 

Aynı savcının, yeraltı hücrelerinde, 
aç, küflü, ıslak, su bile verilmeyen, ölüme 
terk edilen insanların tek havalandırma 
deliği, havalandırma yeri 10X20 santimet
relik mazgalları kaynak yaptıran savcının, 
mahkûm ailelerine söylediği söze bakınız; 
"Havayı ne yapacaklarmış... İnsan, iğne 
deliğinden sızan havayla yaşar." 

Bir kimsenin yüreğinin böylesine ka
rarmış olması için, insanlıktan çıkmış, gü
zelden, iyiden yana ne varsa ona düşman 
olması gerekir. İşte, cezaevleri, bu tip yö
neticilerin, bu tip idarecilerin yönetimin
dedir. 

Bu ibret verici durumu bilgilerinize 
sunuyorum, gerekli araştırmanın yapılma
sını diliyorum. Bu tip kişilerle infaz yapıl
maz, cezaevleri yönetilmez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
faşizm, insanlık dışıdır, çağ dışıdır, hukuk 
dışıdır; ama faşizm bile kendine dayanak 
olarak bir hukuk düzeni kurar. Eğer öyle 
olmasaydı, 1982 Anayasasına hiç gerek 
kalmazdı. 1982 Anayasası, hukuksuzluğun 
hukuku durumundadır. Bakınız, o da ken
disiyle çelişki içindedir: 

19 Mart 1986 tarihinde çıkan İnfaz 
Yasasında, tutuklu ve hükümlülerin kader
leri bir gardiyanın iki dudağı arasındadır. 
Yargı organlarının, mahkemelerin kaldır
dığı cezalar, infazda kaldırılmamaktadır. 
İdarenin, gardiyanların verdiği infaz yak
mayla insanlar yıllarca rehin tutulmakta
dır. Bu nasıl hukuk anlayışıdır? 

İnfazı yakılan insanın kolunu, baca
ğını kesiyoruz. Nasıl?.. Gardiyanların ve 
cezaevi yöneticilerinin yerdiği hükümler
le. Hani hukuk?.. "Hukuk devleti" diyen
lere, bundan daha iyi bir hukuksuzluk ör
neği gösterilebilir mi? 

Sayın milletvekilleri, şimdi, somut, 
açık önerilerimi sunmak istiyorum: 

Cezaevleri, siyasî tutuklu ve hüküm

lüler için birer topluca ölüm infaz yerle
rine dönüşmüştür. Yöneticiler, bu infaz
ları toplu ve kamuoyundan gizlice yapmak 
niyetindedirler. Bu zihniyet mutlaka de
ğişmelidir. 

İşkence, insanlık suçudur. Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin 15 inci maddesi 
açıktır; bunlar yasa hükmündedir. İşken
ceyi yapanlar mutlaka cezalandırılmalı, iş
kenceyle alınan ifadeler geçersiz sayılma
lıdır. 

Cezaevleri, hukuka, insan haklarına, 
çağdaş durumlara göre yönetilmelidir. Ya
sa dışı uygulama yapan faşist düşünceli 
yöneticiler buradan alınmalıdır. 

Yakılan infazlar kaldırılmalı, mahke
me kararlan uygulanmalıdır. 

Cezaevleri, ölüm evi olmaktan çıka
rılmalıdır. 

Cezaevleri, uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmeli; 1 Ağustos genel
gesi kaldırılmalı, tek tip elbise, tek tip dü
şünce uygulamasından mutlaka dönülme
lidir. 

Her düşünceyi suç sayan, yasak sa
yan düşünceden dönülmelidir. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 
Başkan, 25 dakika oldu... 

BAŞKAN — Toparlayın efendim; 
Sayın Ilıman, toparlayın efendim. 

RIZA I LİMAN (Devamla) — İnsan
ların dünya ile ilgisini kesen bu uygulama 
yerine, çağdaş bir infaz kurumu oluşturul
malıdır. 

Ziyaretçilere insanca işlem yapılma
lıdır. Çıkarılan güçlükler kaldırılmalt, 
mahkûmlara insanca yaşamalarını sürdü
recek kadar iaşe bedeli verilmelidir. Bun
ları aç bırakma uygulaması terk edilmeli
dir. 

Avrupa'dan ve diğer dost ülkelerden 
gelen insanî uyarılar değerlendirilmelidir. 
Bu uygulamalardan vazgeçilmeli, bu ül
kelerin insan hakları ve işkence konusun
daki uygulamalarına, seslerine kulak ve
rilmelidir 
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BAŞKAN — Sayın Ilıman, müdde
tiniz sona erdi, lütfediniz... 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Bazı
larının yaptığı gibi, ölüme terk etmek gi
bi yanlış ve insanlık dışı bir düşünceye ka-

. pılmak fikrine kesinlikle karşı çıkılmalı;. 
devlet, hukuk devleti olduğunu kanıtlama-
lıdır. Kısaca, cezaevlerindeki insanlar da 
bizimdir; yasal teminat altında olduğunu, 
devlet güvencesinde bulunduğunu devlet, 
mutlaka kanıtlamak durumundadır. 

Sayın milletvekilleri^ Türkiye, Avru
pa Topluluğuna tam üyelik için başvurdu
ğu bir zamanda, insan hakları ve demok
rasi için en büyük noksanlık ve yüzkarası 
saydığımız cezaevi işkence uygulaması he
pimizi rahatsız etmelidir. "Uygarız, çağ
daşız, demokratız" demekle, bu kavram
lara ulaşılmaz. Bu konularda hepimizin 
çok duyarlı olması gerekir. 

Nazilli Cezaevinde bir ay aç kalan ve 
hücrelerinde can çekişen, Bayrampaşa Ce
zaevinde gaz bombası ve su ile boğulan in
sanlar, kanserli hastalar revirlerde doktor
suz yerde bekletilirken, kimse kendisine, 
"demokratım" ya, da "liberalim" diye
mez; insan haklarından, demokrasiden 
söz edemez, görevini yaptığını söyleyemez. 
Demokrasi ve insan hakları konusunda 
herkese görev düşmektedir. Ölen ya da sa
kat kalan bu insanların katili ya da sorum
lusu durumunda olmak da vardır. 

Sonuç olarak, Yüce Parlamento üye
lerine ve Hükümete sesleniyorum: Ceza
evlerini insanca yaşanır, yasal ve ulusla
rarası standartlara uygun hale getiriniz; 
insanlık suçu işkenceyi kaldırınız; buralar
da açlık grevlerine neden olan ortamı yok 
ediniz; siyasî nedenlerle yatan tutuklu ve 
hükümlülerin teslim olmalarını bekleme
yiniz, faşizme karşı direnen bu insanları 
teslim alacağınızı ve onların, infazlarını 
yakmakla tutsak olacağını sanmayınız. 

Sayın Adalet Bakanı ve Hükümeti 
tekrar tekrar uyarıyorum: Yapılanlar yanı-
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niza kalmayacaktır. Tarih ve insanlık er geç 
bu suçunuzdan sizi sorumlu tutacaktır... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Ne söylüyor bu yahu? 

RIZA I UMAN (Devamla) — Seni 
de tutacaktır... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Ilıman, konuşmanıza devam 

ediniz efendim. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — ...ve 

mahkûm edecektir; bunu biliniz. İşkence, 
insanlık suçudur. Hapishanelerde yatan 
tüm insanları bizimle birlikte, bizim in
sanlarımız olarak görünüz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ilıman. 

Gündemin "Sunuşlar" kısmına ge
çiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Belçika'yagidecek olan Başbakan Tur
gut Ozal'tn dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcın Ali Bozer'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/850) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır; okutup bilgilerinize suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

NATO Zirve Toplantısına katılmak 
üzere, 28 Mayıs 1989 tarihinde Belçika'
ya gidecek olan Başbakan Turgut Özal'ın 
dönüşene kadar; Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bo
zer'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Belçika ve Fransa'ya gidecek olan Dı
şişleri Bakanı A. Mesut Yûmaz'ın dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Baka
nı ismail Safa Giray'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/851) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

NATO Zirve Toplantısına katılmak 
üzere, 28 Mayıs 1989 tarihinde Belçika'
ya ve O E C D Toplantısına katılmak üzere 
de Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Baka
nı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Ba
kanı I. Safa Giray 'm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Bulgaristan'daki soydaşlarımızın ma
ruz kaldıkları terör olayları nedeniyle taktnümast 
gereken tavıra ilişkin siyasî parti grupları müşte
rek önergesi ve Başkanlığın aynı konu hakkında 
açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, siyasî parti 
gruplarının müştereken verdikleri bir te
menni önergesi vardır, okuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bulgaristan'da son günlerde meyda
na gelen evlim olaylar hakkında uluslara
rası basın ajansları ve yayın organlarınca 
verilen haberler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi için büyük bir endişe kaynağı ol
muştur. Bu haberlere göre, soydaşlarımı
zın, 1984 sonlarından beri gaspedilmiş 
olan temel hak ve özgürlüklerinin iadesi 

ve baskıların durdurulması talebi ile baş
lattıkları açlık grevleri ve masum gösteri
ler Bulgar güvenlik kuvvetlerince insan
lık dışı bir şiddet ve kanla bastırılmıştır. 
Bazı soydaşlarımız Bulgar terörüne kur
ban olmuş, bazı soydaşlarımız da yaralan
mışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bulgaristan'daki Türk azınlığın acısını en 
kalbi duygularla paylaşmakta, davasına 
Türk Milleti adına sahip çıkmaktadır. 

Bulgar makamlarının çağımıza ve 
dünyadaki olumlu gidişata hiçbir şekilde 
yakışmayan bu davranışları derin bir in
fial uyandırmıştır. Avrupalı olduğunu id
dia eden bir ülkede 21 inci Yüzyılın eşi
ğinde böylesine bir teröre başvurulması
nı kabul etmeye veya görmezlikten gelme
ye imkân yoktur. Bulgaristan, gazetecile
rin vuku bulan bu önemli olayları izleme
lerine izin vermemekte, güdümlü basın
da bu olaylardan tek söz ettirmemekte ve 
bu vahim gelişmeler karşısında dünya ka
muoyunun bilgi talebini sükutla geçiştir
mektedir. 

Bu olaylar Bulgaristan'daki Türk 
azınlığın yaşadığı trajedinin boyutlarım 
bir kez daha ve herkesin anlayacağı bir şe
kilde gün ışığına çıkarmıştır. Türk azınlı
ğın, sesini dünyaya duyurmasına dahi ta
hammül edemeyen Bulgaristan, bu zulüm 
politikasıyla hiçbir yere varamayacağını 
bir an önce kavramalıdır. Kavramamak -
ta ısrar ederse, insan haklarına saygılı ül
keler Avrupa'da bir ülkenin 1,5 milyonluk 
bir azınlığı zorla yok edemeyeceğini Bul
garistan'a mutlaka göstermelidirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bul
garistan'ın zulüm politikasını ve insanlı
ğa karşı işlediği suçu şiddetle kınamakta, 
dünya parlamentolarını Bulgar mezalimi
ne dur demeye ve Bulgaristan'dan yükse
len feryatlar karşısında harekete geçerek 



T.B.M.M. B : 92 24. 5 . 1989 O : 1 

Türk azınlığının haklı davasını destekle
meye çağırmaktadır. 

ANAP Grup Başkanvekili 
Raşit Daldal 

SHP Grup Başkanvekili 
Onur Kumbaracıbaşı 

DYP Grup Başkanvekili 
Vefa Tanır (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 
bütün siyasî parti gruplarının müştereken 
verdikleri, tüm Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin infial ve görüşlerinin 

ifadesi olan kınama önergesi, Yüce Heye
tinizin ve dünya kamuoyunun bilgilerine 
sunulmaktadır. 

Bulgaristan'da son zamanlarda soy
daşlarımıza yapılan zulüm ve soykırımın 
bütün şiddetiyle artması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizce dikkatle izlenmekte
dir. Birleşmiş Milletlerin insan hak ve öz
gürlükleriyle ilgili Beyannamesi hüküm
lerine aykırı bu tutumun sorumluluğu ve 
vebali Bulgar Devletine ait olacaktır. 

Saygıyla, Başkanlık Divanı olarak arz 
ederiz: (Alkışlar) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
5 Arkadaşının, 2547 Saydı Yükseköğretim Ka
nununun 2751988 Tarihli 3455 Saydı Kanunla 
Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fık
rasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra ila
ve Edilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı: 228) 

BAŞKAN — Gündemin "Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki teklifin komisyona 
verilen maddeleri henüz komisyondan gel
memiştir. Bu nedenle ikinci sıradaki tasa
rının görüşülmesine geçiyoruz. 

2. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Saydı As
keri Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Ek
lenmesi Hakktnda Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Milli Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı: 238) (1) 

BAŞKAN — 26.10.1963 Tarihli ve 
357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Geçici Maddeler Eklenmesi Hakktn
da Kanun Tasarısının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

(1) 238 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Kâmil AteşoğuUan; buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KÂMİL 
ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 357 Sayılı 
Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı üzerinde Grubum adına 
görüşlerimi sunmadan önce, tümünüzü 
saygıyla selamlıyorum. 

Yasa değişikliğinin genel gerekçesin
de, gerek yüksek mahkemelerde, gerekse 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinde askerî 
yargıç ve savcı gereksinimi bulunduğu, 
mevcut kadronun sayı olarak yetmediği, 
bu durumun yeni mahkemeler kurulma
sında zorluklar çıkardığı gerekçe olarak 
ileri sürülmekte ve neden olarak gösteril
mektedir. 

Bugün, 335 askerî yargıç ve savcıdan 
47 kişi Askerî Yargı tayda, 14 kişi Askerî 
Yüksek' İdare Mahkemesinde, 20 kişi 
DGM'de, 27 kişi sıkıyönetim mahkeme
lerinde, 19 kişi Millî Savunma Bakanlığı 
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ve Genelkurmayda idarî hizmetlerde, 208 
kişi de 36 askerî mahkemede görevli bu
lunmaktadır. Bu nedenle de gerekçede, as
kerî yargıç ve savcı kaynağının zenginleş
tirilmesi ve birinci sınıfa ayırma koşulla
rının Hâkimler ve Savcılar Yasasına koşut 
duruma getirilmesinin amaçlandığı yazı
lıdır. 

Birinci sınıfa ayırmada yarbay rütbesi 
esas alınırken, tasarıda, kıdemli binbaşı
lık esası getirilmiştir. Askerî yargıç kayna
ğının zenginleştirilmesi konusundaki bu 
gerekçeye katılmamak olanaksız. Ancak, 
bu amaçlar dışında, çoğu Anayasaya ay
kırı, mahkemelerin bağımsızlığına ve yar
gıç güvencesine gölge düşüren hükümler 
de aynı tasarıda- bulunmaktadır ve karşı 
olduğumuz da budur zaten. 

Aslında, bu yasa tasarısıyla, yalnız 
askerler değil, her ara rejim döneminde si
viller de askerî mahkemelerde yargılandık
ları için, bu konu üzerinde duyarlı bir bi
çimde durmak gerekmektedir. 

Yasa tasarısında, üzerinde' önemle 
durulması gereken konular sırasıyla şun
lardır: 

Tasarıda, sicil belgelerinin düzenle
mesinin yönetmeliğe bırakılması esası ge
tiriliyordu; ancak, Millî Savunma Komis
yonunda bu durum değiştirilmiş bulun
maktadır. Burada da, Türk Silahlı Kuv
vetleri sicil- sistemindeki birlik ve bütün
lüğün korunması amaçlanmaktaydı. Bu 
sistem getirildiğinde, kürsüde karar veren 
yargıç bir kıta subayı olarak görülüyor ve 
aynı esaslara bağlanıyor; yani, yargıç, ida
renin denetimine bırakılıyor ve idare yö
nünden denetlenebiliyor. O zaman, mah
kemelerin bağımsızlığı nerede kalır? Sicil 
belgeleri hazırlanmıştır. Ancak, bu sicil 
belgeleri yargıç ve savcılık mesleğinin esas
larına göre değildir, kıta subayları için dü
zenlenen belgeler aynen alınmıştır. 

Tasarıda EK-I'in 2 nci sayfasında, yi
ne ilgili yasanın 8 inci maddesiyle paralel 

olarak, eğitim, atış, denetleme, tatbikat ve 
manevralar bir yargıç ve askerî savcı için 
esas alınıyor. Bunun da kaynağı 926 sayı
lı Yasanın 54 üncü maddesidir. Bu mad
dede, "Yapılmış kadro gezileri, park oyun
ları veya etüd notları, plan tatbikatları, tat
bikatlar ve denetimlerdeki basan durum
ları incelenir" denilmektedir ve bu esasa 
göre de yargıçlar için siciller düzenleniyor. 
Yüksek Askerî Şûra değerlendirme notu 
verirken bunları göz önünde bulundur
maktadır. Askerî yargıçlar için konan bu 
ölçütleri anlamaya olanak yoktur. O za
man, karşımıza şu sorun çıkmaktadır: İsa
betli karar veren yargıç değil, iyi nişan 
alan yargıç terfi edebilir, yükselebilir. 

Aslında, yüksek mahkemelerin yapısı 
sicile elverişli değildir. Çünkü, bu mahke
meler, kurullar halinde çalışırlar ve doğal 
olarak, üyeler ile başkan görüş ayrılığın
da olabilirler. Başkanın, üyeler hakkında 
sicil vermesi düşündürücüdür ve hukuk
taki gelişmeyi önleyecek en büyük etken
dir. 

Özetle, Anayasa, yargıçların yüksel
melerinin yasada gösterileceğini buyur
muştur. Anayasanın 145 inci maddesi kar
şısında, askerî yargıçların özlük işlerinin, 
subay sicil yönetmeliğiyle düzenlenemeye-
ceği kesin ve gerçek bir durumdur. Bu du
rum açıkça Anayasaya aykırıdır. Millî Sa
vunma Komisyonunda, bu durum, yani 
askerî yargıçların özlük haklarının yönet
meliğe bırakılması esası değiştiriliyor, As
kerî yargıçların, komutanlarla olan sicil 
bağı tümüyle kaldırılmalıdır. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle kürsü
de karar veren yargıca, verdiği karar ne
deniyle, idarenin ajanı, memuru olan mü
fettişin hal kâğıdı düzenlemesi ve bu kâ
ğıdın değerlendirilmek üzere'personel baş
kanlıklarına gönderilmesi, yargıya idare
nin bir müdahalesidir. 2802 sayılı Yasaya 
koşutluk sağlanmak isteniyor. Ancak, as
kerî yargıçlar için Hâkimler ve Savcılar 

— 392 — 



T.B.M.M. B : 92 24. 5 . 1989 O : 1 

Yüksek Kurulu olmadığından, bu koşut
luk sağlanamaz; ancak, idarenin, yargıç 
üzerindeki baskısı artar, denetimi artar de
ğerli arkadaşlarım. 

4 üncü maddede yine Millî Savunma 
Komisyonunda düzeltmeler yapılmıştır. 
Tasarıda, birinci sınıfa ayrılabilmek için 
tüm rütbelerde alman sicil notları ortala
masının sicil tam notunun yüzde%70'i ol
ması gerekirken, komisyonda, sicil notla
rı toplamının sicil notu sayısına bölünmesi 
sonucu en az yüzde 70 not alması sistemi 
getirilerek, açık bir haksızlık, kısmen de 
olsa düzeltilme yoluna gidilmiştir. Tasarı
daki biçimiyle, birinci sınıfa ayırmada, 
idareye bağlılığı artırıcı bir durum yara
tılacaktır. 

5 inci maddenin yaklaşımı, tümüyle 
olumsuz bir yaklaşımdır. Yüksek mahke
me üyelerinin generalliğe yükselmeleriy-
le generallerin bir üst rütbeye yükselme
leri konusu, önemli bir konudur. Albay
lar için daha önce verilmiş olan sicil not
ları ortalamasının en az yüzde 70 olması 
ve ayrıca Yüksek Askerî Şûranın yeterlik 
notu vermesi gerekiyor; sicil notu ortala
ması artı yeterlik notu yüzde 85 olması ge
rekiyor. Yüksek Askerî Şûra bir noktada 
idareyi temsil eder. İdare, yüksek mahke
me yargıcını değerlendiriyor ve sonuç sı
ralamayla ilgili ve terfiyle ilgili bir du
rum... 

Generallerde sicil belgesi aranmadı
ğı için, yalnız Yüksek Askerî Şûranın ye
terlik notu esas alınıyor. Burada keyfîlik 
kaçınılmaz; mağduriyetlerini ileri süremi
yorlar. Bir general, Anayasanın 125 inci 
ve 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Yasasının 21 inci maddesi gereğin
ce, Yüksek Askerî Şûra kararına karşı As
kerî Yüksek İdare Mahkemesine bile baş
vurup, hakkını arayamıyor. 

Yüksek mahkeme üyelerinin yüksel
melerinin Yüksek Askerî Şûra tarafından 
yapılmasına ilişkin 5 inci maddeyle ilgili 
hükümleri Anayasaya aykın görülerek, da

ha önce Anayasa Mahkemesinin 10.1.1974 
gün ve 1972/49 esas, 74/1 sayılı karanyla 
iptal edilmiş olup; iptal edilen hükümler 
Millî Güvenlik Konseyi zamanında, 
22.7.1981 gün ve 2498 sayılı Yasayla yeni
den konulmuştur. Anayasaya aykınlığı 
Anayasa Mahkemesi karanyla tescilli bu 
hüküm, şimdi de, yüzde 85'lik notla pe
kiştirilmek istenmektedir. Ancak, tasarı
nın bu maddesinin bu şekilde kabulü ha
linde, Millî Güvenlik Konseyi zamanın
da kabul edilen bir yasa hükmünün, Ana
yasanın geçiri l5 inci maddesi nedeniyle 
Anayasa Mahkemesi önüne gitmemesi gi
bi bir durum varken bu yasa geçtiğinde, 
geçici 15 inci maddeyle ilgili» bir durum 
Anayasa Mahkemesi önüne götürülebile
cek ve böylece geçici 15 inci madde nede
niyle Anayasa Mahkemesine götürüleme-
yen o dönemin bir hükmü Anayasa Mah
kemesi önünde, Türk kamuoyu önünde ve 
buralarda tartışılacak ve 15 inci madde de
linecektir ki, sevindiğim olaylardan olum
lu gördüğüm yönlerden, bir tanesi de bu
dur ve bu da demokratik bir düzenin ge
reğidir. 

Aynca, albaylıkta yaş sının 60, gene
rallikte 62'dir; şu anda bekleme süresi 4 
yıl, tasanda ise 3 yıldır. Mevzuata göre, 
bir hâkim subay, ülkemizde 50 yaşında ge
neral olabiliyor. 53 veya 54 yaşından, 60 
veya 62 yaşına kadar Yüksek Askerî Şû
ranın gündemine girip terfi edemeyen bir 
general, 62 yaşından önce emekli olabile
cek. Çünkü, bir kez terfi ettirilmediğinde, 
emekli olması kaçınılmaz bir zorunluluk 
oluyor. 

17.7.1972 gün ve 1612 sayılı Yasada, yaş 
haddinden önce emekliye ayırmanın ge
rekçesi olarak, kadrosuzluk, yetersizlik, di
siplinsizlik ve ahlakî durum gösterilmek
tedir. 357 sayılı Yasanın 22 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında, bekleme süreleri so
nunda terfi edemeyen generaller ve ami
rallerin emekli edilecekleri yazılıdır. 
Amaç, mahrudun (piramidin) bozulma-
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maşıdır. Çünkü, 926 sayılı Yasanın 49 un
cu maddesine göre, albaylıkta, muvazzaf 
subayların yüzde 8'i kadar, generallikte de 
yüzde l'i gibi bir oran vardır ve askerî sis-' 
temde önemli olan, bu mahrutun, bu pi
ramidin korunmasıdır; ama bu durum as
kerî yargıç ve savcılıkta da korunmak is
teniyor. Muvazzaf subaylıkta esas olan bu 
durumun, askerî yargıçlar için de geçerli 
kılınmasına, yargıç güvencesinin ortadan 
kaldırılmasına hiçbir anlam verememek
teyiz. 

Yine, bu tasarının 6 ncı maddesinde, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kad
rosu düzenlenmiş bulunmaktadır. Anaya
saya göre, mahkemelerin kadroları yasa ile 
düzenlenir. Taşandaki düzenleme ile, ka
nunî kadro prensibinden ayrılma vardır. 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başka
nının kadrosu tümgeneral-tuğgeneraldir; 
başsavcının kadrosu ise, tuğgeneral-
albaydır. İdare, istediği zaman kadroyu in
dirip çıkartacaktır. Sonuçta, istenmeyen 
bir tuğgeneral veya tümgeneralin kadro
su iptal edilerek, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye sevk edilmesi sağlanabilecektir. 
Oysa, Askerî Yargıtaym kadrosu sabittir; 
mahkeme başkanı tümgeneraldir; başsavcı 
yahut da ikinci başkanın tuğgeneral olması 
gerekmektedir. Vekâlet etme ayrı bir du
rum olup, kanunî kadro prensibi dışına 
çıkmamak değildir ve bu anlamda kulla
nılamaz. 

Değerli milletvekilleri, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesinin özelliği, askerî ida
renin tüm işlem ve eylemlerine karşı baş
vurulan bir yüksek mahkeme oluşudur. 
Yargısal denetim yapar. Tek dereceli mah
kemedir. Verdiği karar kesin olup, ondan 
sonra bir itiraz mercii yoktur. İdareye, 
böyle bir mahkemenin kadrosunu belirle
me, atama, terfi ettirme, özetle, oynama 
yetkisi verilince, keyfî uygulamalar, zaman 
içinde bir hakkın kötüye kullanılması, gö
rülebilecek durumlardandır. 
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Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç 
güvencesi ilkesi adlî, idarî, askerî yargı 
yönlerinden biridir ve ortak bir ilkedir. As
kerlik hizmetinin gerekleri bu ilkeyi kal
dıramaz, değiştiremez. Askerî mahkeme
lerde de bağımsızlık ve güvence esastır ve 
böyle olmalıdır. Yargıçlara, güvence, im
tiyaz olsun diye verilmemiştir. Aslında, 
güvence, milyonlara; asker, sivil herkese 
verilmiştir. Yargıç, sıradan memur, kıta 
subayı durumuna getirilmemelidir. 

Ayrıca, yargıçları katı bir hiyerarşik 
düzen içine sokmak, onların yaratıcılık ve 
üreticiliğini de engeller, öldürür. Bu du
rum, yargı ile yürütmeyi birleştirmek de
mektir. 

Bu tasarı ile amaçlanan, sicil üstleri 
yoluyla askerî yargıçları iç ve dış baskıla
ra açık bir duruma sokmak, mahkemele
rin bağımsızlığını ve yargıç güvencesini 
ortadan kaldırarak, askerî hizmetin gerek
lerini öne çıkarmaktır. 1961 Anayasasının 
141 inci maddesinde, Askerî Yargıtayla il
gili olarak, "Askerî Yargıtaym kuruluşu, 
işleyişi, yargılama usulleri, üyeler hakkın
daki disiplin işleri, mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına gö
re kanunla düzenlenir" denirken, 
20.9.1971 gün ve 1488 sayılı Yasa ile son
radan bu "mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı"na "...ve askerlik hiz
metlerinin gereklerine göre kanunla 
düzenlenir" ibaresi eklenmiş bulunmak
tadır. Nedir askerlik hizmetlerinin gerek
leri?.. Disiplin, astlık, üstlük, buyurma, 
buyruğa uyma... Bütün bunlar, yargıyla; 
bağımsız olarak karar oluşturma ve karar 
vermeyle nasıl bağdaşabilir? Bu kavramı, 
yargı ve yargıç yönünden, hiçbir zaman, 
bir birlik, karargâh veya askerî kuruluş
taki anlamıyla ele almamak, yorumlama
mak gerekmektedir. Asıl olan, yargıçların, 
bağımsız olarak, Anayasaya, yasalara, hu
kuk ve vicdanî kanılarına göre hüküm ver
meleridir. Yargıçlara buyruk ve yönerge 
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verilmemeli, genelge gönderilmemeli, tel
kin ve tavsiyede bulundurulmamalı ve 
konferans düzenlemeleri istenmemelidir. 

Bu tasarı, askerî yargıcı, sicille, yö
netime bağımlı kılacak. Her ne kadar, 
2822 sayılı Yasaya koşutluk getirme gibi 
bir sav varsa da, Yüksek Hâkimler ve Sav
cılar Kurulu gibi bir kurul olmadığından, 
bu, bağımlılığı artıracak bir olaydır. As
kerî yargıda böyle bir kurul olmadığı için, 
"2822 sayılı Yasaya koşutluk sağlamak" 
sözlerinin de maddî temeli yoktur, hava
da kalmaktadır. Askerî yargıcı, kıta suba
yı durumuna sokan bir taşandır. Askerî 
mahrutun, yani askerî piramitin, hiyerar
şinin bozulmaması için, muvazzaf subay
lara, kıta subaylarına uygulanan bir du
rum, askerî hâkim ve savcılara da uygu
lanmak istenmekte, onlar da o katı hiye
rarşi içine sokulmak istenmektedir. 

Sonuç olarak: Mahkemelerin bağım
sızlığı ve yargıç güvencesini ortadan kal
dırdığından, bu tasanya olumlu bir gözle 
bakmamıza olanak yoktur. Bu bakımdan 
da, grup olarak buna ret oyu vereceğimi
zi burada bildirir, hepinize saygılarımı su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ateşoğulları. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Faik Tarımcıoğlu; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA FAİK TA
RIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti mensubu sevgili arkadaşım, 
askerî hâkimlik konusunda duyarlı oldu
ğunu sandığım bir konuşma yaptı. Duyar
lılığından dolayı kendisini tebrik ediyo
rum; fakat sözlerinin hepsine katılamıyo
rum. 

Bu duyarlılıktan dolayı kendisini teb
rik ettiğim bir yana, bazı önyargılarla bu 
konuda bir konuşma yaptığını sanıyorum. 
Eğer kendileri lütfederlerse, me .ubu ol

duğumu her zaman iftiharla ifade ettiğim 
askerî hâkimlik konusunda, sıkıyönetim
de veya sıkıyönetim öncesi benim naçiz ka
rarlarımı kendisine takdim edebilirim. O 
zaman, belki elini vicdanına koyarak, "As
kerî hâkimler karar verirken tesir altında 
mı kalıyorlar, emir-komuta zinciri içerisin
de bu kabil kararları verebiliyorlar mı?" 
diye, enine boyuna arkadaşımla görüşü
rüz; fakat gene de bu duyarlılık, rahatla
tıcı bir duyarlılıktır, kendisini tebrik edi
yorum. 

Gerçekten, mensubu olduğumu ifti
harla belirttiğim askerî hâkimlik mesleği 
biraz zor ve nankör bir meslektir; hem as
kerî gerekleri, hem disiplini ve hem de hu
kuku sinenizde mezcedeceksiniz. Bu, her 
babayiğidin yapacağı bir şey değildir. O 
bakımdan, askerî hâkim kardeşlerime, 
ağabeylerime minnettarım, verdikleri ka-
rarlann ne olduğunu biliyorum. Bu ateş
ten gömleği giymiş bir arkadaşınız olarak, 
onlan şükranla yâd etmek benim boynu
ma bir borçtur. 

Şimdi gelelim huzuıiarınızdaki tasa
nya: Bu, öteden beri bir rahatsızlık konu
su olan çok basit bir teknik konudur. Bi
rinci sınıf askerî hâkim olmak için çok 
uzun bir süre Orduda hizmet etmek ge
rekmektedir. Sivil hâkimler 2 senede bir 
terfi ettikleri için, çok kolaylıkla 12 sene
de, 13 senede birinci sınıfa geliyorlar. Da
ha önce buradan geçen Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Kanunu gibi özel kanunlar
da askerî hâkimlerle sivil hâkimleri bir 
araya getirdiklerinde, birinci sınıf askerî 
hâkim bulmak fevkalade zorlaşmaktadır. 
Bu kanun bunu kolaylaştırmaktadır ve si
vil hâkim ve savcılarla ilgili bir paralellik 
sağlamak için getirilmiş, haksızlığı önle
yici bir personel kanunudur. 

Sevgili arkadaşım biraz evvel müfet
tiş hal kâğıdından bahsetti. Herhalde gö
zünden kaçmış olacak. 2802 sayılı (sivil) 

— 395 — 



T.B.M.M. B : 92 24. 5 . 1989 O : 1 

Hâkimler ve Savcılar Kanununda da ge
ne müfettiş hal düzenlemesi kâğıdı vardır. 
Uygulama aynen askerî hâkimlerde de ya
pılmakta; askerî hâkim müfettiş kullan
mak suretiyle, savcıların, hâkimlerin ver
diği kararların isabet dereceleri, bilhassa 
savcıların isabet dereceleri tahkik edilmek
tedir. 

Bu konuda sözü fazla uzatmak iste
miyorum. Son derece teknik, haksızlığı gi
derici bir tasarıdır; bu bakımdan, Anava
tan Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi 
belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tarımcıoğlu. 

Şahsı adına, Sayın Fuat At alay; bu
yurun efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında 
grup sözcümüz tasarıyla ilgili düşüncele
rimizi bir hayli detaylı olarak aksettirdiği 
için, ben detaylara inmek istemiyorum; 
burada ancak genel bir tespit yapmakla 
yetinmek istiyorum; o da şu sayın millet
vekilleri: 

Sayın Başbakan 26 Mart seçimlerin
den sonra -belki de seçim yenilgisinin ver
miş olduğu bir etkiyle- Türkiye'de Ana
yasayı değiştireceği, demokratikleştirece-
ği konusunda kamuoyuna açıklamalarda 
bulunmakta; hatta, Tunus'u ziyareti sıra
sında, komünist partisinin de yasallaşma-
sını istediğini söylemiş bulunmakta... 

Şimdi, Yüce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altındaki gelişmelere bakı
yoruz; 12 Eylülden bu yana, ülkenin cid
dî sıkıntılar içinde bulunduğunu, birçok 
konuda demokratik düzenlemelerin yapıl
ması gerektiğini söylüyoruz; ama maale
sef, son yirmi aylık XVIII. Dönem Par
lamentosunda iktidar Grubu tarafından, 
demokratikleşmeye dönük ciddî hiçbir ta
sarının, teklifin gelmediğini de görüyoruz. 

Sayın grup sözcümüzün de ifade et
tiği gibi, bu tasarıda detayda birtakım 

olumluluklar, teknik anlamda birtakım 
iyileştirmeler olabilir; ama, sayın üyeler, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunu incelediğimizde, mahkeme kurulla
rıyla ilgili olarak, 2845 sayılı Yasanın 5 inci 
maddesinde bakınız ne diyor: "Devlet 
Güvenlik Mahkemesinin Başkanı ve bir 
asıl bir yedek üyesi ile Cumhuriyet savcı
sı, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim 
ve Cumhuriyet savcıları arasından; bir asıl 
bir yedek üyesi birinci sınıfa ayrılmış as
kerî hâkimler arasından atanır." 

Şimdi, şu anda tartıştığımız bu tasa
rıyla da, askerî hâkimlerin terfileriyle il
gili sicil işlemlerinde, bağımsız yargıyı cid
dî şekilde etkileyecek, bağımsız yargıyı or
tadan kaldıracak bir düzenlemenin geldi
ğini görüyoruz. Biraz önce konuşan, İkti
dar sözcüsü Sayın Tanmcıoglu'nun, onur
la görev yaptığını söylemesi fazla anlam 
ifade etmiyor. Elbette çok değerli askerî 
yargıçlar bulunmaktadır. Hatta zaman za
man, geçtiğimiz otuz yıl içerisinde birçok 
askerî yargıç, temel demokratik yaşama 
dönük, bağımsız, kendi inisiyatifi içerisin
de karar da vermiştir; ama mesele kurum
saldır, ilkesel bir meseledir. 

Bu arada, sıkıyönetim döneminde, 12 
Eylül döneminde, birçok sıkıyönetim 
mahkemesi hâkimlerinin, zamanın sıkıyö
netim komutanlarının talimatı doğrultu
sunda, onların yönelimleri doğrultusunda 
karar verdiklerini hep beraber yaşadık. 
Bunlar tartışıldı; polemiğe girip bu konu
ları gündeme getirmek istemiyorum. 

Sayın üyeler, bakınız, bu tasarıyla, 
bir hâkimin terfi edebilmesi için askerî eği
tim, test, denetleme, atış, tatbikat ve ma
nevralarda basan, lojistik ve idarî faaliyet
lerde ve kışla düzeninde başarı, birliğin
de disiplinin tesisi, personelinin kıyafet ve 
kurallara uygun davranışı, 'astlarına mo
ral ve mücadele gücü aştlaması ile hâkim
lik işlevi arasında hangi bağ vardır? Bu
nu anlayamıyoruz. 

Diyeceksiniz ki, bunlar savaş sırasın-
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da askerî mahkemeleri ilgilendiren konu
ları görebilirler; ama bugün Türkiye'de 
Anayasanın temel kurallarına baktığımız
da, birçok antidemokratik hükümlerden 
dolayı bugün birçok askerî yargıç sivilleri 
yargılamaktadır. Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde, adını vermek istemediğim 
bir askerî savcı yardımcısı, gayet açık şe
kilde görevini ihlal etmekte, siyasî(düşün-
celerinden dolayı, bağımsız yargı erkinin 
gerekli kılacağı bütün davranışları bir ke
nara itmektedir. Bunu, bu Parlamentonun 
bir üyesi olarak ben yaşadım ve konuyu 
Millî Savunma Bakanlığına ve Adalet Ba
kanlığına intikal ettirdik; ama ne yazık ki, 
bu savcı yardımcısının halen görevde ol
duğunu ve hakkında bir kovuşturma açıl
madığını da gördük. Adı geçen savcı yar
dımcısı kendi üstlerine göre gerçekten iyi 
bir asker, iyi bir hâkim olabilir sayın üye
ler; ama son tahlilde, Türkiye'nin çağdaş 
olması, Türkiye'nin bağımsız yargı kural
larına göre iş yapması bütün dünya kamu
oyu önünde gerçekleşiyor. Birleşik Türki
ye Komünist Partisi davası ve birçok da
vada, bu adı geçen görevlinin ne kadar 
duygusal davrandığını ve zaman zaman 
görevi dışına'çıkma temayülleri içerisin
de olduğunu hep beraber yaşadık. 

Bu anlamda, günümüzde demokra
tikleşmeye gitme istemlerini Sayın Başba
kan söylüyor ise, çok daha ileri şeyler söy
lüyor ise ve bunda da samimî ise, aynı dö
nemde getirilen tasarılarla birtakım anti
demokratik düzenlemelerin yapılması, sa
nıyorum ciddî bir çelişkidir. Bu çelişkinin 
ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

içerisinde teknik ayrıntılarda belirli 
olumluluklar olmakla birlikte, bütünüyle, 
Anayasanın temel bağımsız yargı ilkeleriy
le bağdaşmayan durumundan dolayı, yi
ne içinde bulunduğumuz Devlet Güven
lik Mahkemelerine askerî savcı ve hâkim 
verme zorunluluğundan dolayı bu tasarı
nın sivilleri bir hayli ilgilendirdiğini söy-
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lemek ve sayın Genel Kurul üyelerinin 
dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum. 
Bu çerçevede, bağımsız yargı erkinde önü
müzdeki dönemde ciddî şekilde ihlallerin 
devam edeceğini belirtiyor, Genel Kurul 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
At alay. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçi
ci Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Kafaunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağı
daki (F) bendi eklenmiştir. 

"F) Liseleri bitirerek hukuk fakülte
lerine devam hakkını kazanmış olanlar ile 
hukuk fakültelerinde okudukları sınıfı ba
şarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç du
yulduğunda askerî öğrenciliğe kabul edi
lip, öğrenimlerini tamamlayanlar." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 357 sayılı Kanunun; 

12 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ek
leri (EK-1) ve (EK-2) yürürlükten kaldı
rılmış ve 357 sayılı Kanuna ekteki, (EK-1), 
(EK-2) ve (EK-3) eklenmiştir. 

"A) Sicil belgeleri; general-amiral si
cil belgesi, subay (asteğmen-albay) sicil 
belgesi ve meslekî sicil belgesi olmak üze
re üç çeşittir. 
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Bu belgelerin şekil ve kapsamları 
(EK-1), (EK-2) ve (EK-3)'de olduğu gibidir. 

General-amiral sicil belgesi; idarî si
cil üstlerince askerî hâkim general-
amiraller hakkında; 

Subay (Astğm.-Alb.) sicil belgesi; ida
rî sicil üstlerince askerî hâkim subaylar 
hakkında; 

Meslekî sicil belgesi; askerî hâkimlik, 
askerî savcılık, adlî müşavirlik ve disiplin 
subaylığı görevlerinde bulunanlar hakkın
da düzenlenir. 

Ancak; Askerî Yargıtay Başkanı, Baş
savcı, ikinci Başkanı, Daire Başkanları ve 
üyeleri ile Askerî Yüksek İdare Mahkeme
si Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanları ve 
üyeleri hakkında general-amiral sicil bel
gesi, subay sicil belgesi ve meslekî sicil bel
gesi düzenlenmez. 

Ayrıca; general-amiraller, birinci sı
nıfa ayrilmış askerî hâkimler ile askerî yar-
gıtay başsavcı yardımcıları ve Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi savcıları hakkında 
da meslekî sicil belgesi düzenlenmez. 

Subay sicil belgesindeki her niteliğe 
10 üzerinden not verilir. Notlar tamsayı 
veya 1/2 kesirli olarak verilebilir. Nitelik
lerden 1, 3, 5 ve 6 numaralı hanelerde ya
zılı olanların herhangi birine beşten aşa
ğı not takdir edildiğinde, sicil süresi için
de düzenlenmiş işlemli yazı ve belgelerin 
sicil belgesine bağlanması zorunludur. 

Meslekî sicil notu niteliklere göre de
ğil, aşağıdaki maddede gösterilen esasla
ra göre takdir edildikten sonra toplanarak 
verilir. 

General-amiral sicil belgesi, subay si
cil belgesi ve meslekî sicil belgesine ait si
cil tam notu ayrı ayrı (100) yüzdür. 

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

2 nci maddeyi ekleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 357 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesinin (A) fıkrasının (3) nu
maralı bendi ile (B) fıkrasının (3) numa
ralı bendinin (A) alt bendinin ilk cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (B) fık
rasının (3) numaralı bendine (D) alt ben
dinden sonra gelmek üzere (E) alt bendi 
eklenmiştir. 

" 3 . Adlî müşavirler ve yardımcıları 
ile askerî hâkim sınıfından olan disiplin 
subaylân için Askerî Adalet müfettişlerin
ce verilir." 

A) Askerî savcılar, adlî müşavirler ve 
yardımcılarıyla disiplin subaylığı görevi
ni yapan askerî hâkim subaylar için:" 

"E) Askerî adalet müfettişleri dene
timleri sırasında inceledikleri belgelere ve 
gözlemlerine dayanarak general ve amiral
ler, hariç, askerî hâkim, askerî savcı, adlî 
müşavir ve askerî hâkim sınıfından olan 
disiplin subaylân ile yardımcıları hakkın
da düzenleyecekleri hal kâğıtlarını Askerî 
Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığına verir
ler. Bu belgeler ilgilinin özlük işlemlerin
de değerlendirilmek üzere Askerî Adalet 
İşleri Başkanlığına ve kuvvet komutanlık
ları personel başkanlıklarına gönderilir." 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 357 sayılı Kanunun 

15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Birinci Sınıfa Ayrılma 
Madde 15. — Birinci sınıf hâkimliğe 

geçirilmenin şartları aşağıda gösterilmiş
tir. 

A) Kıdemli binbaşı rütbesinde bu
lunmak, 

B) Askerî hâkimlik hizmetinde en az 
oniki yılını doldurmuş olmak, 

C) Üsteğmenlik rütbesinden itibaren 
alınan sicil notları toplamının, sicil notu 
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adedine bölünmesi sonucunda, sicil tam 
notunun en az % 70'i kadar not tuttur
muş olmak, 

D) ikiden fazla disiplin cezası alma
mış olmak, 

E) Afla uğramış olsa bile, mesleğin 
vakar ve onuruna dokunan veya kişisel 
haysiyet ve itibarını kıran veya görevle il
gili herhangi bir.suçtan hüküm giymemiş 
bulunmak. 

Ancak yarbay ve daha üst rütbedeki 
hâkim subaylar için birinci fıkranın (B) 
bendindeki şart aranmaz. Ayrıca üstün 
başarı, lisansüstü öğrenim (master veya 
doktora) nedeniyle verilen kıdemler (B) 
bendinde öngörülen hizmet süresinden sa
yılır. 

Birinçj.suııfa ayrılma işlemindeki de
ğerlendirme, binbaşı, yarbay ve albaylığın 
müteakip yıllarında da yapılır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 357 sayılı Kanunun 

değişik ek 5 inci maddesinin dördüncü fık
rasının (A) bendinin (3) numaralı alt ben
di ve dördüncü paragrafı ile (C) bendinin 
başlangıç kısmı ve üçüncü paragrafı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 3 . Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve 
varsa yarbay ve albay rütbelerine ait sicil 
notları toplamının sicil notu adedine bö
lünmesi sonucu bulunacak sıralama notu
nun, sicil tam notunun % 70 ve daha yu
karısı olmak." 

"Şahsî ve sicil dosyaları Yüksek As
kerî Şûra tarafından incelenen albaylar, 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu hükümlerine göre değerlen
dirilir. Yeterlik notu yeterlik tam notunun 
% 85 ve daha yukarısı olan albaylardan, 
yeterlik notu en yüksek olandan itibaren 

kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi 
ettirilir." 

"C) General ve amirallerin rütbe ter
fi şartları:" 

"Terfi şartlarım taşıdıkları anlaşılan 
general-amirallerin şahsî ve sicil dosyala
rı Yüksek Askerî Şûraya gönderilir ve 926 
saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu hükümlerine göre değerlendirme ya
pılır. Bu işlem sonunda değerlendirme no
tu, değerlendirme tam notunun % 85 ve
ya daha yukarısı olan general-amiral
lerden, değerlendirme notu en yüksek 
olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir 
üst rütbeye terfi ettirilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 357 sayılı Kanunun 

değişik ek 6 ncı maddesinin birinci fıkra
sı, dördüncü fıkrasının (C) bendinin (3) 
numaralı alt bendi ile üçüncü paragrafı ve 
(E) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu maddeye aşağıdaki (F) bendi eklenmiş
tir. 

"Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanının rütbesi tuğgeneral-tuğamiral 
veya tümgeneral-tümamiraldir. Başsavcı
nın rütbesi de albay veya tuğgeneral-
tuğamiraldir. Askerî Yüksek İdare Mah
kemesinde bu rütbelerde üye bulunmadı
ğı takdirde daha ast rütbedekiler, rütbe ve 
kıdem sırasına göre Kanunun yükselme
ye ait hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu 
makamlara asaleten atanırlar." 

3. "Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve 
varsa yarbay ve albay rütbelerine ait sicil 
notlan toplamının sicil notu adedine bö
lünmesi sonucu bulunacak sıralama notu
nun, sicil tam notunun % 70 ve daha yu
karısı olmak." 
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Şahsî ve sicil dosyaları Yüksek Aske
rî Şûra tarafından incelenen albaylar 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu hükümlerine göre değerlendirilirler. 
Yeterlik notu, yeterlik tam notunun % 85 
veya daha yukarısı olan albaylardan, ye
terlik notu en yüksek olandan itibaren 
kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi 
ettirilir.'' 

E) General ve amirallerin rütbe terfi 
şartları: 

1. Bu maddede öngörülen general-
amiral rütbelerinden bir üst rütbede açık 
bulunmak, 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen bekleme 
süresini tamamlamış olmak, 

3. Hâkimlik veya askerlik vakar ve 
onuruna dokunan, şahsî haysiyet ve itiba
rını kıran veya görev gereklerine uymayan 
davranışlarından dolayı, 1602 sayılı Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 
inci maddesinde yazılı cezalardan birini 
almamış olmak, 

4. 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun 32 nci maddesin
de belirtilen görevle ilgili suçlardan veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere 33 üncü 
maddesinde yer alan şahsî suçlardan mah
kûm edilmiş olmamak. 

Terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan 
general-amirallerin şahsî ve sicil dosyala
rı Yüksek Askerî Şûraya gönderilir ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu hükümlerine göre değerlendirme ya
pılır. Bu işlem sonunda değerlendirme no
tu, değerlendirme tam notunun % 85'i ve
ya daha yukarısı olan general-amiraller-
den, değerlendirme notu en yüksek olan
dan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst 
rütbeye terfi ettirilir". , 

"F) Rütbe bekleme süresi sonunda 
terfi edemeyen general-amiraller hakkın
da 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 49 uncu maddesi hü

kümleri uygulanır. Ancak Genelkurmay 
Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûra
nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir 
yıl daha aynı rütbede hizmete devam ede
bilirler." 

Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk ne
deniyle emekliye ayrılan Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi üyesi olan albayların 
kendi istekleriyle emekliye ayrılmaları ha
linde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 uncu maddesin
deki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7. — 357 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesinin (B) fıkrasının (3) nu
maralı bendinin üçüncü paragrafının (h) 
âlt bendinde yazılı olan (1-20) rakamları 
(1-10) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Sayın Başkanım, Komisyon 
olarak teknik izahatta bulunmak ve bu hu
susu zapta geçirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 

BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Efendim, burada iki konu 
dikkat çeker. O zaviyeden bakınca, tenkit 
edenlere hak veririm tabiî. 

Bir tanesi, sicillerin durumu. Bu si
ciller buraya, Anayasada, "Hâkimlere ve
rilecek özlük hakları ve sicil durumunun 
kanunla düzenleneceği" hükmü olduğu 
için konuldu. Aksine, subaylar için yönet
melik yapıldı. Yönetmelikteki subay sicil 
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matbu kâğıtları bunun da gerisine eklen
di; ama bu demek değildir ki... Dikkat bu
yurursanız orada kişisel nitelikleri var, 
sonra sicil amirlerinin meslek, kıta fonk
siyon kısımları var, Zapta geçsin diye bil
hassa arz etmek istiyorum. Sadece hâkim-. 
ler için kişisel nitelik kısmı doldurulacak, 
diğerleri doldurulmayacaktır efendim. Di
ğerleri, topçu subayı, piyade subayı, tank 
subayı içindir. Birinci olarak bunu arz et
mek isterim. 

İkincisi, generallerin terfii meselesin
de de; Askerî Yargıtayda vazifeli arkadaş
lar yaş haddi sonuna kadar kalırlar, onu 
değiştirmeye imkân yok. Burada kastedi
len generaller, mesela şu anda Genelkur
may Adlî Müşavirinde olduğu gibi, bürok
ratik görev yapan, yani mahkeme heyetin
de üye olmayan hâkimler içindir. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen

dim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 357 sayılı Kanunun 

değişik 7 nci maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN— Madde, hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. — 357 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte tard, ihraç, 
yetersizlik veya disiplinsizlik sebepleriyle 
emekli edilenler dışında kalan ve birinci 
sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş 
bulunan emekli askerî hâkim ve savcılar 
ile halen görevde olan ve birinci sınıfa ay-
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rılma niteliklerini kaybetmemiş bulunan 
askerî hâkim ve savcıların şahsî dosya ve 
sicilleri üç ay içinde incelenerek bu Ka
nuna göre birinci sınıfa ayrılma işlemle
ri; geçmişe yönelik malî hak doğurmamak 
kaydıyla, birinci sınıfa ayrılmayı hak et
tikleri tarihten geçerli olmak üzere yapı
lır. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üze
rinde söz isteyen yar mı? Yok. 

Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 7. - Bu Kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (200) 
ikiyüz tam not üzerinden düzenlenen si
cil notları, (100) yüz tam not üzerinden de
ğerlendirilir". 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üze
rinde söz isteyen var mı? "Yok. 

Geçici 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 9 uncu maddeyi, geçici 6 ve 
7 nci maddeyle birlikte oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

llünci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum:. Ka
bul edenler... Kabul Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasannın tümü kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır; hayırlı olsun. 

3. —Harp Akademileri Kanunu Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Milli Savunma komisyonları 
raporları (1/500) (S. Sayısı: 239) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sı
rasında bulunan, Harp Akademileri Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Sa
vunma Komisyonları raporlarının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup, okun
mamasını oylan niza sunuyorum: Okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat »Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Hasan Zengin söz istemişlerdir; kendile
rine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Zengin. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN 
ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Harp Akademileri Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Sa
vunma Komisyonlan raporları üzerinde, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na söz almış bulunmaktayım. Bu vesiley
le, partim ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, tasarı hakkında 
görüşlerimi açıklamadan önce, son gün
lerde doğu ve güneydoğuda şehit edilen 
subay, astsubay ve erlerimize tanrıdan 
rahmet, üzüntülü ailelerine de başsağlığı 
dileklerimizi iletmeyi, önemli bir görev 
olarak kabul ediyorum. 

Bizleri çok üzen ve hiç tasvip etme
diğimiz bu olayların son bulması için ge-

(1) 239 S Sayılı Basmayazi tutanağa eklidir. 
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rekli tedbirlerin alınmasını da Hükümet
ten beklediğimizi bir kere daha hatırlatı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, kanun ta
sarısı üzerindeki görüşlerimizi arz etme
ye çalışacağım: 

Türk Silahlı Kuvvetlerine üst seviye
de eğitim ve öğretim veren Harp Akade
mileri, 1848 yılında İstanbul'da faaliyete 
geçmiş ve 136 yıldır da hizmet vermekte
dir. Değişen zaman içerisinde -genel ge
rekçesinde de belirtildiği gibi- ihtiyaca gö
re belli statülerle yönetimi sürdürülmüş
tür. Bilim ve tekniğin ve gerektirdiği ye
nilikler dikkate alınarak, 5 Ağustos 1971 
tarihinde 1467 sayılı Kanun çıkarılarak 
harp akademileri belli bir statüye kavuş
turulmuştur. 

Çağımızda bilim ve teknikteki hızlı 
gelişmeler ve millî güvenlik sorununun 
yalnız askerlerin sorunu olmadığı, kamu 
ve özel kesimleriyle tüm toplumu ilgilen
dirdiği gerçeği göz önünde bulundurula
rak, harp akademilerinin, her yönüyle ge
lişen faaliyetlerinin, yürürlükte bulunan 
yasayla karşılanamadığı görüşüne katıl
maktayız. Bu nedenle, çağın gereğine uya
cak, esneklik sağlayacak yeni düzenleme
lere gerek olduğuna biz de inanmaktayız. 

Barışta ve savaşta ülkenin bütünlü
ğünü, halkımızın birliğini ve Türkiye'nin 
güvenliğini sağlamakla görevli sivil ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst seviyedeki 
yöneticilerine, çağımızın gereğine uygun 
ve geleceğe dönük eğitim ve öğretim sağ
lanması ve "bunlarla ilgili kuruluş ve gö
revlilerin, öğrenime katılacakların hak ve 
statülerinin yasal hükümlere bağlanmasıy
la, harp akademilerinin her yönüyle geli
şen faaliyetlerini düzenlemek ve Silahlı 
Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademisi
ne de açıkça yer vermek gayesiyle getiril
miş bulunan bu kanun tasarısını, Sosyal
demokrat Halkçı Partisi olarak olumlu 
bulmaktayız. 
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Yasanın hayırlı olmasını diler, Yüce 
Meclisin sayın üyelerine saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Zengin. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Ana

vatan Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet 
Avcı konuşacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET 

AVCI (Uşak).— Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri; halen yürürlükte 
bulunan 1467 sayılı Harp Akademileri 
Kanununu değiştiren Harp Akademileri 
Kanunu Tasarısı hakkında Anavatan Par
tisinin görüşlerini bildirmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Konuşmama başlama
dan evvel, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
lerini şahsım ve Grubum adına hürmetle 
selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, vatanımızı düş
man işgalinden kurtaran, bugünkü Türki
ye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mus
tafa Kemal Atatürk Hazretleri başta ol
mak üzere, nice kıymetli kumandanlar ye
tiştiren ve 136 yıldan beri de değişik isim
ler altında faaliyet gösteren, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine hizmette bulunan, üst dere
cede bir öğretim müessesesi olan Harp 
Akademilerinin tarihine bir göz atmakta 
fayda mülahaza etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, Harp Akademi
sinin 1848 yılında İstanbul'da, Harbiye'-
de "Mekteb-i Fünunu Harbiyei Şahane 
Erkânı Harbiye Sınıfları" adı altında eği
time başladığını görmekteyiz. Bu müesse
se kurulduğu zaman, müesseseye ait ne bir 
kanun ve ne de bir nizamname vardır. Bu 
eksikliği gidermek maksadıyla, 1864 yılın
da "Erkânı Harp Nizamnamesi" çıkarıl
mıştır. Bu nizamname, cumhuriyetin ilk 
yıllarına kadar meriyette kalmış, 
"Mekteb-i Fünunu Harbiyei Şahane Er
kânı Harbiye Sınıflan" adı ile anılan 

Harp Akademileri bu nizamnameyle idare 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyetin ilk 
yıllarında Erkânı Harp Nizamnamesi me
riyetten kaldırılmış; -"Mekteb-i Fünunu 
Harbiyei Şahane Erkânı Harbiye Sınıf
ları" 1927 yılında "Harp Akademisi" is
mini almıştır. Harp Akademisi, 1956 yılı
na kadar Genelkurmay Başkanlığının 
emirleriyle idare edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1956 yılında, 
"Harp Akademileri Talimatı" adı altın
da bir nizamname çıkarılmış, Harp Aka
demileri 1971 yılına kadar bu nizamna
meyle idare edilmiştir. Görüldüğü gibi, 
Harp Akademilerinin kuruluş tarihi olan 
1848'den 1971 yılına kadar özel bir kanu
nu olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, tekniğin getir
diği yenilikler, bunlann eğitim ve öğretim 
müesseselerine yansıması karşısında Harp 
Akademilerinin Genelkurmayın emirleri 
ve nizamnamelerle idare edilemeyeceği 
anlaşıldığından, 1971 senesinde, 1467 Sa
yılı Harp Akademileri Kanunu çıkarılmış 
ve bu kanun, 1971 yılında yürürlüğe gir
miştir. 1467 sayılı Harp Akademileri Ka
nunu her ne kadar 1971 yılında yürürlü
ğe girmişse de, kanunun hazırlanmasına 
1966 yılında başlanılmış ve beş sene son
ra, yani 1971 yılında kanunlaşabilmiştir. 
Kanun 1966 yılının ihtiyaç ve bilgilerini 
kapsar şekilde yapıldığından, yürürlüğe 
girdiği tarihte değişen hayat şartlarına bile 
uymamıştır. Bu nedenle, yeni bir Harp 
Akademileri Kanunu düzenlemek ihtiya
cı hissedilmiş, 1978 yılında yeni bir tasarı 
hazırlanmış, bu tasan 12 Eylül 1980 tari
hine kadar, Millî Savunma Komisyonun
da, görüşülmek üzere sıra beklemiştir. 

Tasarı, değişen hayat şartlanna uy
durulmak maksadıyla Komisyondan geri 
çekilmiş, hele 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun yürürlüğe girmesinden son
ra, bu kanunla paralellik sağlamak için, 
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Harp Akademileri Kanununu yeni baştan 
düzenleme zarureti hâsıl olmuştur. 

Millî güvenlik sorununun yalnızca 
askerlerin problemi ve konusu olmadığı 
daha İkinci Dünya Harbi başlarında an
laşılmış ve uygulaması buna göre yapıl
mıştır. Millî güvenlik sorumluluğu tüm 
kamu ve özel kesim müesseselerini kapsa
maktadır. Her sorumluluk, ifası için ye
terli bilgiyi gerektirdiğinden, millî güven
lik sorunlarını tartışmak ve öğrenmek de 
yalnız askerlerin değil, üst seviyede bütün 
kamu ve özel kesim görevlilerinin yüküm
lülüğü altına girmiştir. 

Zamanımızın topyekûn harpleri, dev
letlerin millî güçlerini geniş ölçüde etki
lemiştir. Gerek barış zamanında, gerekse 
harp içinde sivil ve asker kişiler, millî gü
cün gelişmesi ve kullanılması amacına dö
nük koordoneli çalışmaları yürütmek zo-
runluluğundadırlar. Bu nedenle, muhte
mel bir harpte, millî gücün daha etkin ve 
koordoneli bir şekilde kullanılması husus
larını öğretmek amacı ile eğitim yapan 
Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Aka
demilerinin tanımlarının, kuruluş ve gö
revlerinin ve öğrenime katılacakların hak 
ve statülerinin yasal hükümlere bağlanma
sı zarurî görülmüştür. 

Yeni hazırlanan bu tasarı ile şu yeni
likler getirilmektedir: 

Kanun tasarısına, kanunun çıkarılma 
amacını belirleyen "amaç ve kapsam" 
maddesi konulmuştur. 

Kanun tasarısına, kanunun anlaşıl
masını sağlayacak şekilde, "tanımlar" 
maddesi ilave edilmiştir. Bu maddede, 
harp akademilerinin tanımı, kuvvet, silahlı 
kuvvetler, millî güvenlik akademileri ile 
bünyesindeki diğer kuruluştan kapsayacak 
ve yetiştirilen personelin seviyesini kesin 
olarak belirtecek şekilde yapılmıştır. 

Akademik eğitim ve öğretimin tanı
mı yapılmıştır. 

Harp Akademileri öğretim eleman

ları açıklığa kavuşturulmuş ve Yükseköğ
retim Kanunu ile uyum sağlanmıştır. 

1467 sayılı Harp Akademileri Kanu
nunda, Silahlı Kuvvetler ve Millî Güven
lik Akademileri açıkça yer almadığı için, 
eğitim ve öğretim süreleri de belirtilme
miştir. Söz konusu akademilere tasarıda 
açıkça yer verilmiştir. 

Harp akademilerinin kuruluşunda 
bulunan organların ihtiyaca göre bir ko
mutanlık altında birleştirilebileceği belir
tilerek, kuruluşa elastikiyet sağlanmıştır. 

Yürürlükteki kanunda, harp akade
milerinin görevleri, eğitim ve öğretim 
amaç ve hedeflerini kapsayacak şekilde 
açıkça belirtilmemiştir. $u durum, muh
telif zamanlarda eğitim-öğretim açısından 
değişik uygulamalar olabileceği endişesi
ni yaratmaktadır. Tasarı, bu konuda harp 
akademilerine görevler getirmekle, eğitim-
öğretim objektif kıstaslara bağlanmıştır. 

Tasarıda, harp akademilerinde 
eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve değer
lendirilmesi maksadıyla teşkil edilecek ku
rulların görevleri, kuruluşu ve çalışma şe
killeri açıkça belirtilmiştir. 

Hazırlanan tasarı ile, kuvvet harp 
akademileri ile Silahlı Kuvvetler Akade
misine giriş şartlan yönetmeliğe atıf ya
pılarak gelişmeye açık tutulmuş, millî gü
venlik akademisinde subaylar ile bakan
lıkların ve gerektiğinde, özel kesimin üst 
kademe yöneticilerinin öğrenim görmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, yabancı uyruklu subayların 
Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile harp aka
demilerine kabul edilebileceği esası geti
rilmiştir. 

Harp Akademilerine girişe engel hal
ler, taksirli suçları kapsam dışı bırakacak 
şekilde tek tek sayılmak suretiyle, 1467 sa
yılı Kanundaki katı hüküm ortadan kal
dırılmıştır. 
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Tasarıda, kuvvet harp akademilerine 
giriş smavlannı kazanan subaylardan se
çilenlerin, yabancı ülke harp akademile
rinde öğretim görmelerine imkân sağlan
mıştır. 

Tasarı ile getirilen bir diğer husus da,, 
Askerî Bilimler Araştırma Merkezine iş
lerlik kazandırmak üzere, bu kurula seçi
lecek üyelerle ilgili hükümlerin düzenlen
mesidir. 

Sayın milletvekilleri, üst derecede bir 
öğretim müessesesi olan harp akademile
ri statüsünü yeni baştan düzenleyen bu ta
sarı kanunlaştığında, Türk Silahlı Kuvvet
lerine, milletimize faydalı olacağına inan
dığımızdan, Anavatan Partisi Grubu ola
rak bu tasarıya müspet oy vereceğimizi 
bildirir; aynca, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun da bu kanun tasarısına 
müspet oy vereceğinden dolayı memnuni
yetimi ifade eder, Yüce Meclise saygılar-
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Avcı. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Harp Akademileri Kanunu 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 

Harp Akademileri Komutanlığı ile bu Ko
mutanlığa bağlı birimlerin; teşkilatlanma, 
görev, yetki, işleyiş ve sorumluluklannı be
lirlemek; harp akademilerinde eğitim-
öğretim ilkeleri ile öğretim elemanlan ve 
öğrenime katılanlarla ilgili esasları düzen
lemektir. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
a) Harp Akademileri: Genelkurmay 

Başkanlığı kuruluşunda, yüksek düzeyde 
akademik eğitim-öğretim yapan, Silahlı 
Kuvvetlere komutanlık ve karargâh subayı 
niteliklerine sahip kurmay subay yetişti
ren, kurmay subaylara müşterek^ve birle
şik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yö
netecek tarzda öğrenim yaptıran, Silahlı 
Kuvvetlerde.kamu yönetiminde ve gerek
tiğinde özel kesimde görevli üst Jtademe 
yöneticilerine millî güvenlik kokularında 
bilgi ve yetenek kazandıran, özellikle, stra
tejik konularda araştırma ve geliştirme ya
pan bilim ve ihtisas kuruluşudur: 

b) Akademik Eğitim-Öğretim: Harp 
Akademileri eğitim-öğretimine katılan 
personele askerî bilimler, millî güvenlik, 
komutanlık ve yöneticilik ile ilgili konu
larda araştırma ve inceleme suretiyle yap
tırılan yüksek düzeyde eğitim-öğretimidir. 

c) Öğretim Elemanlan: Harp Akade
milerinde öğretim elemanı kadrolanna 
atanan subaylar ile devamlı veya geçici 
olarak görevlendirilen asker veya sivil 
Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri, 
öğretim görevlileri ve eğitim-öğretim plan-
lamacılandır. 

(1) Öğretim Üyeleri: Harp Akademi
lerinde görevli asker veya sivil profesör, 
doçent ve yardımcı doçentlerdir. 

(2) Öğretim Görevlileri: Bir dersin 
özel bil&i ve uzmanlık isteyen konularının 
eğitim-öğretim ve uygulaması için kendi 
uzmanlık alanlarındaki çalışmalarıyla ta
nınmış asker veya sivil kişilerdir. 

(3) Eğitim-Öğretim Planlamacıları: 
Akademilerde eğitim-öğretimi planlayan ve 
bu eğitim-öğretiminin günün ve geleceğin 
ihtiyaçlanna cevap verecek şekilde ye-
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nilenmesi ve geliştirilmesi için inceleme
ler ve değerlendirmeler yapan asker veya 
sivil kişilerdir. 

d) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi 
Üyeleri: Harp Akademileri kadrolarında 
gösterilen, branşlarında uzmanlaşmış su
baylar ile gerektiğinde kadrolu, sözleşmeli 
ve geçici görevli olarak görevlendirilen 
millî güvenlik konularında araştırma ve 
incelemeleri ile tanınmış üniversite öğre
tim üyeleri, Devlet yöneticileri veya bun
ların emeklileri ile yabancı uyruklu kişi
lerdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? "Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Kuruluş ve kadro 
MADDE 3. — Harp akademileri 

Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığına 
bağlı olup, aşağıdaki birimlerden oluşur; 

a) Kuvvet Harp Akademileri; 
(1) Kara Harp Akademisi, 
(2) Deniz Harp Akademisi, 
(3) Hava Harp Akademisi, 

b) Silahlı Kuvvetler Akademisi, 
c) Millî Güvenlik Akademisi, 
d) Askerî Bilimler Araştırma 

Merkezi, 
e) İhtiyaca göre, Genelkurmay Baş

kanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim-
öğretim birimleri, 

f) Harp Akademileri Komutanlığına 
bağlı birlik ve kurumlar. 

Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı 
bir komutanlık altında birleştirilebilir. 

Harp akademilerinin kuruluş ve kad
roları Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve 
kadrolarında gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Harp akademilerinin görevleri 
MADDE 4. — Harp akademilerinin 

görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Kuvvet Harp akademilerinde; Ata

türkçü görüşü tam olarak benimseyen, 
özellikle askerî faaliyet alanlarında uygun 
hareket tarzını bulma, doğru karara ulaş
ma ve verilen kararı en etkin şekilde uy
gulama yeteneği olan, komutanlık ve ka
rargâh subayı tekniklerine sahip, muha
keme ve planlama becerisi gelişmiş kur
may subayı yetiştirmek. 

b) Silahlı Kuvvetler Akademisinde; 
kurmay subaylara müşterek ve birleşik ka-
ragâh ve birlikler seviyesinde planlama, 
yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu 
karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yöne
tecek tarzda eğitim-öğretim yaptırmak. 

c) Millî Güvenlik Akademisinde; Si
lahlı Kuvvetlerde, kamu kurum ve kuru
luşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst 
kademede görevli veya görev almaya aday 
yöneticilere millî güvenlik konularında, 
bilgi ye yetenek kazandırmak, 

d) Askerî Bilimler Araştırma Merke
zinde; Silahlı Kuvvetlerin bilimsel geliş
mesine katkıda bulunmak maksadıyla, as
kerî ve millî güvenlik konularında, özel
likle stratejik seviyede inceleme yapmak, 
yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, elde 
edilecek sonuçlardan lüzumlu görülenle
ri ilgili komutanlık ve kuruluşlara yayın
lamak, akademik eğitim-öğretimin geliş
tirilmesi için çalışmalarda bulunmak, 

e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı dikka
te alınarak, Genelkurmay Başkanlığının 
yapacağı plana göre, Harp akademileri 
bünyesinde açılacak çeşitli kurslara katı
lan subayların meslekî bilgilerini, sevk ve 
idare kabiliyetlerini geliştirmek, 

f) Müşterek talimnameleri tetkik et
mek, değerlendirmek, gerektiğinde yani 
talimnameler hazırlamak ve mevcut talim
name değişiklik tekliflerini yetkili maka
ma sunmak. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Komisyondan bir cihetin açıklan
masını Başkanlık Divanı olarak istiyoruz. 
Buraya kırmızı bir işaret konulmuş: 
"Harp akademilerinin görevleri aşağıda 
belirtilmiştir'' denildikten sonra, fıkranın 
sonunda, "muhakeme ve planlama bece
risi gelişmiş kurmay subay yetiştirmek" 
var, "kurmay subayı yetiştirmek var". 
"Subay mı, subayı mı" efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — "Subay" kelimesi " i " halin
de, yani "Kurmay subayı yetiştirmek" 
Metin böyle kaleme alındı; ama Yüce He
yet nasıl takdir buyurursa.. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuyu 
çözelim. Bunu "kurmay subay" olarak al
mak var, bir de "kurmay subayı" olarak 
almak var. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Bizdeki metinde "kurmay 
subayı yetiştirmek*' diye yazılı zaten. Hü
kümetin teklifinde "kurmay subay" ya
zılı. Biz komisyon olarak "kurmay 
subayı" diye düzeltmişiz efendim. 

BAŞKAN — "Kurmay subay" mı 
olacak, "kurmay subayı" mı olacak? Şim
di, "kurmay subay" denildiği zaman, de
yim genel bir deyimdir. "Kurmay subayı" 
denildiği zaman, ifade daha mahdut bir 
anlam kazanıyor. Bu bakımdan lütfediniz 
efendim., 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, haklı
sınız. "Kurmay subayı" denilince muay
yen, bilinen bir şahıs kastedilir, "kurmay 
subay" ise genel manadadır. Hükümetin 
teklifi, zannederim Türkçe ve anlam ba
kımından daha uygun olur. 

Takdirlerinize arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, baskı hatası 

olduğu anlaşılıyor. "Kurmay subay" ola
rak redakte etmiş bulunuyoruz. 

Maddeyi bu şekliyle kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Kurullar ve görevleri 
MADDE 5. — Harp akademileri 

Komutanlığında; Harp Akademileri Yük
sek Kurulu ile her Akademi bünyesinde 
görevleri genel olarak eğitim-öğretimi dü
zenlemek ve •değerlendirmek olan birer 
akademi kurulu teşkil edilir. 

a) Harp Akademileri Yüksek Kuru
lu; Eğitim-öğretim konularında, Akademi 
kurullarınca karara bağlanamayan husus
ları, bu Kanun ve Genelkurmay Başkan
lığının emirleri çerçevesinde karara bağ
layan üst kuruldur. Bu kurul Harp Aka
demileri Komutanının başkanlığında, Ko
mutan Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Aka
demi Komutanları, Askerî Bilimler Araş
tırma Merkezi Başkanı, Harp Akademi
leri Komutanlığı Öğretim Başkanından 
oluşur. 

b) Akademi Kurulları; Kuvvet Harp 
Akademilerinin, Silahlı Kuvvetler Akade
misinin ve Millî Güvenlik Akademisinin 
bünyelerinde oluşan kurullardır. Akade
mi kurulları; Akademi Komutanının baş
kanlığında Akademi Öğretim Başkanı ve 
Akademi öğretim elemanı kadrolarına 
atanan subaylardan oluşur. Eğitim-
öğretimin düzenlenmesi ile ilgili konular
da, kurullara, Harp akademilerinde dai
mî görevli üniversite öğretim üyeleri ile 
eğitim-öğretim planlamacıları da katılır. 
Harp Akademileri Komutanı gerek duy
duğu hallerde Akademi Kurullarının top
lantılarına katılır. 

c) Kurullarda başarı durumlarının 
tespiti ile ilgili kararlar toplantıya katılan
ların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Her üye 
oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek 
zorundadır. Çekimser oy kullanılmaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öğretim Elemanları 

Öğretim elemanlarının görevleri 
MADDE 6. — Harp akademileri öğ

retim elemanlarının görevleri aşağıda gös
terilmiştir. 

a) Akademilerde eğitim-öğretim gö
ren personkelin meslekî ve genel konular
da bilgilerini, emir-komuta, sevk ve idare 
yeteneklerini geliştirmek. 

b) Meslek! araştırma ve yayın yap
mak. 

c) Akademik eğitim-öğretimi geliştir
mek maksadıyla düzenlenecek çalışmala
ra katılmak ve bunlan yönetmek. 

d) Verilecek diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. \bk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Askerî öğretim elemanları 
MADDE 7. — Harp akademilerin

de öğretim elemanı kadrolanna atanacak 
subayların nitelikleri, seçimleri, hizmet sü
releri, yurt içinde ve yurt dışında yetişti
rilmeleri ve bunlarla ilgili diğer hususlar 
yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?. \fok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

Öğretim elemanı ihtiyacının karşılan
ması 

MADDE 8. — Harp Akademileri 
Komutanlığı, eğitim-öğretim yılı içinde 
çeşitli dallarda ihtiyaç duyacağı üniversi
te öğretim elemanlarını, yükseköğretim 
kurumlarıyla koordinede bulunarak, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına 
göre yükseköğretim kurumlarından temin 
edebilir. 

Gerektiğinde, Harp akademilerinin 
öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu ve
ya sözleşmeli üniversite öğretim üyesi alı
narak ihtiyaç karşılanır. Bu şekilde görev
lendirilen öğretim üyeleri ile 2547 sayılı 
Kanun uyarınca öğretim üyesi unvanını 
kazanmış askerî öğretim üyelerinin Harp 
akademilerinde geçen hizmet süreleri ay
nı bilim dalında çalıştığı takdirde, üniver
sitede geçmiş sayılır. 

Harp Akademileri Komutanlığı, ih
tiyaç duyduğu çeşitli dallarda kadrolu, 
sözleşmeli veya ek görevle öğretim görev
lisi temin edebilir. 

Sivil öğretim elemanları hakkında, 
bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yabancı uyruklu öğretim elemanları 
MADDE 9. — Harp akademilerin

de görevlendirelecek yabancı uyruklu öğ
retim elemanları, Harp Akademileri Ko
mutanlığının teklifi ve Genelkurmay Baş
kanlığının uygun görüşü üzerine, Millî Sa
vunma Bakanlığınca; içişleri Bakanlığın
dan 2 ay içinde alınacak olumlu görüş ne
ticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Bakanlar Kurulu, Kararını ge
rektiren hükümlerine tabi olmadan söz
leşme ile çalıştırılırlar. Bunlar sivil öğre
tim elemanlarının bu Kanun gereğince ta
bi oldukları hükümlere uymak zorunda
dır. 

— 408 — 
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Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştı
rılacak yabancı uyruklu öğretim eleman
larına ödenecek ücret 2914 sayılı Yükse
köğretim Personel Kanununun 16 ncı 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca be
lirlenecek esaslar dahilinde Millî Savun
ma Bakanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz is
teyen?.. \bk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Akademik Eğitim-öğretim 

Harp akademilerine giriş esasları 
MADDE 10. — Harp akademileri

ne giriş esasları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Kuvvet Harp akademilerine, Harp 

Okulu mezunu olup, nitelikleri ve seçim 
esasları yönetmelikte gösterilecek subay
lar katılır. 

b) Silahlı Kuvvetler Akademisine, 
Kuvvet Harp akademilerini bitirmiş, ni
telikleri ve seçim esasları yönetmelikte gös
terilecek kurmay subaylar katılır. 

c) Millî Güvenlik Akademisine, nite
likleri ve seçim esasları yönetmelikte gös
terilecek subaylar ile kamu yönetiminde 
ve gerektiğinde özel kesimde üst düzeyler
de görevli, veya görev almaya aday yöne
ticiler katılır. 

d) Bakanlar Kurulunun Karan üze
rine yapılacak ikili anlaşmalar ile yaban
cı uyruklu subaylar Harp akademileri 
eğitim-öğretimine katılabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?. \fok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Girişe engel haller 
MADDE 11. — Harp akademilerine 

girişe engel haller aşağıda gösterilmiştir: 
a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandıncıhk, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, ya
lan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, 
sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, 
fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 
haysiyeti kına suçlar ile kaçakçılık, resmî 
ihale ve alım satımlara fesat kanştırma 
suçlarından birisinden mahkûm olanlar, 

b) Firar, üste hakaret, emre itaatsiz
likte ısrar, mukavemet, amir veya üste fii
len taarruz, fesat, isyan suçlan ile Askerî 
Ceza Kanununun 148 inci maddesinin (A) 
işaretli fıkrasında yazılı suçlardan mah
kûm olanlar, 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, 
yukandaki fıkralarda sayüanlann dışında
ki suçlardan mahkemeler, disiplin nıahke-
meleri veya birden fazla disiplin amirle
rince toplam olarak 21 gün ve daha fazla 
hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm 
olanlar veya cezalandınlanlar, 

Cezalan ertelenmiş, para cezasına 
çevrilmiş, genel veya özel af yasalan kap
samına girmiş olsalar da Harp akademi
lerine kabul edilmezler. 

d) Sıralı üç sicil amirinden en az iki
si tarafından kendisi veya eşinin tutum ve 
davranışlarından dolayı Akademiye gir
meye layık görülmeyerek hakkında olumlu 
nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuv
vet Harp akademilerine alınmazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Akademik eğitim-öğretim süreleri 

MADDE 12. -T Kuvvet Harp aka
demilerinde eğitim-öğretimin süresi iki 
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akademik eğitim-öğretim yılıdır. 
Silahlı Kuvvetler ve Mili! Güvenlik 

akademilerinde eğitim-öğretim süresi 5 
aydır. 

Kuvvet Harp akademileri ile Silahlı 
Kuvvetler ve Millî Güvenlik akademilerin
de eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bi
limsel gelişmeler, strateji ve taktikteki ye
nilikler, Uluslararası askerî politik şartlar 
gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığın
ca uzatılabilir veya kısaltılabilir. 

Savaş veya savaşı gerektiren haller ile 
olağanüstü hallerde, Genelkurmay Baş
kanlığı Harp akademilerinde eğitim-
öğretime ara verebilir. Bu hallerde, Harp 
akademilerinde öğrenimde bulunan veya 
eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış 
bulunanların bu hakları saklıdır. Bunla
rın eğitim-öğretimi tamamlamalarına ait 
hususlar yönetmelikte gösterilecek esaslara 
göre Genelkurmay Başkanlığınca düzen
lenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. \bk. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 

Kuvvet harp akademilerinden çıka
rılma ve çıkma 

MADDE 13. — Kuvvet Harp aka
demilerinden çıkarılma ve çıkma esasları 
aşağıda gösterilmiştir: 

a) Çıkarılma: Kuvvet Harp akademi
leri öğrencileri Harp akademileri öğreni
mi sırasında; 

(1) 11 inci maddenin birinci fıkrası
nın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlar
dan mahkûm olanlar, taksirli suçlar hariç 
olmak üzere mahkemeler, disiplin mahke
meleri veya disiplin amirlerince toplam 7 
gün ve daha fazla hapis cezası ile mahkûm 
olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile il
gili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edi
lenler, 

(2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte 

gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yö
netmelikte tespit edilecek niteliklerini kay
bedenler, 

İlgili akademinin akademi kurulunun 
karart ile, akademiden çıkarılırlar. Çıka
rılma kararları, Genelkurmay Başkanlı
ğınca onaylandıktan sonra kesinleşir. 

b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet 
Harp akademileri öğrenimine devam et
mek istemeyenlerin yazılı başvurulan üze
rine Harp akademileri ile ilişkileri kesilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. \bk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Haklar 

Kurmaylığın onaylanması 
MADDE 14. — Kuvvet Harp aka

demilerinden mezun olanlara mezun ol
dukları akademinin diploması verilir ve 
kurmaylıkları Genelkurmay Başkanlığın
ca onaylanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum: 

Eğitim malzemeleri 

MADDE 15. — Harp akademileri 
öğretim elemanlarının ve Harp akademi
lerinde eğitim-öğretim gören personelin 
eğitim-öğretimde kullanacağı eğitim mal
zemeleri Devlet tarafından karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
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Öğretim elemanlarının hakları 
MADDE 16. — Harp akademilerin

de devamlı olarak görevlendirilen sivil öğ
retim elemanlarının özlük hakları ile ilgi
li ödemeler, Harp Akademileri Komutan
lığınca 2914 sayılı Yükseköğretim Perso
nel Kanunundaki esaslara uygun olarak 
yapılır. Geçici olarak görevlendirilecek si
vil öğretim elemanlarına ise Harp Akade
mileri Komutanlığınca, aynı Kanuna gö
re ücret ödenir. Bu personelin aslî görevli 
bulundukları.Yükseköğretim Kurumların
daki diğer özlük hakları saklıdır. 

Akademik eğitim-öğretim için ek gö
rev verilecek asker ve sivil öğretim eleman
larına veya bu öğretimi geliştirmek ama
cıyla planlanacak çalışmalarda görevlen
dirilecek asker ve sivil, Türk veya yaban
cı uyruklu konferansçılara, bütçe kanun
larında belirtilen esaslara göre ücret öde
nir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum: 

ALTİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Askerî bilimler araştırma merkezi 
üyeleri 

MADDE 17. — Askerî Bilimler 
Araştırma Merkezinin ücretli üyeleri dı
şında onur üyeleri de olabilir. Bu üyele
rin hizmetlerini değerlendirmek ve verim
lerini artırmak için gerekli harcamalar Ge
nelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü 
alınarak bütçe kanunlarının (R) cetveline 
göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum: 

Yabancı ülke harp akademilerini bi
tirenler 

MADDE 18. — Genelkurmay Baş
kanlığının izniyle Kuvvet Harp Akademi
lerine giriş hakkını kazanan subaylardan 
seçilenler, yabancı ülke Harp akademile
ri veya eşidi öğretim kurumlanna öğrenim 
için gönderilebilirler. Bunların seçim esas
ları, görecekleri öğrenimin Türk Harp 
Akademileri öğrenimi ile ne şekilde denk 
sayılacağı ve bunlarla ilgili diğer hususlar 
yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 19. — Eğitim, öğretim ve 

tez, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ilişki
ler ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
diğer esas ve usuller, Millî Savunma ve 
içişleri bakanlıkları tarafından çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Sayın Başkanım, bu maddede 
küçük bir hata var. Hep "eğitim-öğretim" 
diyoruz. Burada bir virgül konmuş; o da 
"eğitim-öğretim" şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Eğitim-öğretim olacak 
değil mi efendim?.. 

O şekilde düzeltiyoruz. 
Madde hakkında söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun 

uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlü
ğe girinceye kadar mevcut yönetmeliğin 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 20. — 5 Ağustos 1971 ta

rihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Ka
nunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 
MADDE 21. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madcte hakkında söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

22 nci maddeyi okutuyorum. 

Yürütme 
MADDE 22. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiş ve tasarı kanunlaşmıştır, 
hayırlı olsun. 

4. —Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy 
ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 
10 uncu Yıldönümü Münasebetiyle Bazı Suç ve Ce
zaların Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı: 240) 

BAŞKAN —- Gündemin 4 üncü sı-
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rasında, Malatya Milletvekili İbrahim Ak
soy ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Çocuk 
Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü Müna
sebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Affına Da
ir Kanun Teklifinin görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — İzmir Milletvekilleri K. Kemal Ana-
dol ve VAi Aksoy 'un Gecekondu Mevzuatına Ay
kırı Yapdara Uygulanacak Bazı İjlemler ve 6785 
Saydı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkmda 24.2.1984 Tarihli ve 29& Nu
maralı Kanunun 9 uncu Maddesinin (c) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba-
ymdtrltk, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/117) (S. Sayısı: 241) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sıra
sındaki İzmir Milletvekili Kemal Anadol 
ile Veli Aksoy'un Gecekondu Mevzuatı
na Aykın Yapılara Uygulanacak Bazı İş
lemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
24.2.1984 Tarihli ve 2981 Numaralı Kanu
nun 9 uncu Maddesinin (c) Bendinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — 2955 Saydı Gûlhane Askeri Tip Aka
demisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya-
pdmastna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savun
ma Komisyonu Raporu (1/564) (S. Sayısı: 242) 

0) 
BAŞKAN — Gündemin 6 nci sıra

sındaki, 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tip 
Akademisi Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

(1) 242 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
var mı? \bk. 

Maddelere geçilmesieni oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2955 Sayılı Gülhana Askerî Tıp Akade
misi Kanununun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1' — 2955 sayılı Kanunun 
26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 26. — "Asker öğretim üye
lerinin emeklilik yaş haddi; 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 inci maddesinde gösterilen 
rütbelerinin yaş haddidir. General-amiral 
öğretim üyeleri hariç, diğer öğretim üye
leri hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun kadrosuzluk 
sebebi ile emeklilik hükümleri uygulan
maz. 

General-amiral öğretim üyelerinden 
rütbe beklenr.: süresini tamamlamış olan
lar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 54 üncü madde hük
müne göre değerlendirilir. Bunlardan hiz
met ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başka
nının teklifi, Yüksek Askerî Şûra'nın üçte 
iki, çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha 
aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. Bu 
şekilde görev süresi uzatılanlar, aynı esas
lara göre her yıl yeniden değerlendirilmek 

kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hiz
mete devam ettirilebilirler. Kadrosuzluk 
sebebiyle emekliye sevk edilen general-
amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu 
maddesinin (f) bendi hükümleri uygula
nır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.:. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasarının tümü kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır; hayırlı olsun efendim. 

Gündemde görüşülecek başka konu 
kalmamıştır. 

Gündemde bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 25 Ma
yıs 1989 Perşembe günü saat 15.00*te top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.51 
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VI. — SORUL; 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. —istanbul Milletvekili Mustaja Songül'
ün, Savarona Yatına ilişkin sorusu ve Kültür Ba
kanı Namık Kemal Zeybek'in yazdı cevabı, 
(7/664) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Baka
nı Sayın N. Kemal Zeybek tarafından 
"yazılı" olarak cevaplandırılmasına emir 
ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Mustafa Sarı gül 
İstanbul 

Ülkemizin ileri ülkeler seviyesine çık
masını Ulu Önder Atatürk'e borçluyuz. 
19 Mayıs'tan başlıyarak Kurtuluş Savaşı
na kadar yurdumuzun gelişmesinde Ata
türk'ün imzası vardır. Bu safhadaki bir 
çok karar ve Atatürk'ün Bakanlar Kuru
lu toplantısı Savarona Yatında gerçekleş
miştir. 

O nedenle; 
1. Ulu Önder Atatürk'ün son ayla

rını geçirdiği ve önemli kararlarını aldığı 
Savarona Yatının amacının dışına çıkma-
sındaki siyasî amaç nedir? 

2. Savarona Yatının ticarî amaçla 
kullanılması Ulu Önder Atatürk'ün anı
larına saygısızlık değil midir? 

3. Tarihî yatın ticarî amaçla kullanıl
masına asla müsaade edilmemelidir. TA
RİH TARİHE MALOLMALIDIR. 

4. Savarona Yatının kiraya verilme
si işleminin durdurulması ve gezici müze 
haline getirilmesini öneriyoruz. 

5. Savarona yatının gezici müze dı-
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şında kullanılması halinde kamuoyunda 
çıkabilecek tartışmaların sorumluluğunu 
üstlenebilir misiniz? 

TC. 
Kültür Bakanlığı 24.5.1989 
Sayı: ÖZK/90-10902 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 17.5.1989 gün, Kan.Kar.Md. 
7/664-2724/1305 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sarı-
gül'ün, Savarona Yatına ilişkin yazılı so
ru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuş
tur. 

Gereği arz olunur. 
Namık Kemal Zeybek 

Kültür Bakanı 

28 Şubat 1931 tarihinde suya indiri
len Savarona Gemisi, Türkiye Cuhuriye-
ti'nin Kurucusu Atatürk'ün Cumhurbaş
kanı yatı olarak kullanılmak üzere 1938 yı
lında satın alınmış ve o günlerde rahatsız 
olan Atatürk'ün Savarona'da kaldığı sü
re içerisinde Marmara Denizinde yapılan 
birçok geziye katılmıştır. 

Savarona, 1951 yılında okul gemisi 
olarak kullanılmak üzere Deniz Kuvvet
leri Komutanlığına devredilmiş ve o gün
den 21.3.1986 tarihine kadar bu amaçla 
kullanılmıştır. 

Sözü edilen gemi, fizikî ve ekonomik 
ömrünü tamamlaması nedeniyle 21.3.1986 
tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığın
ca hizmetten çıkarılarak Gölcük Askerî 
Tersanesinde küçük bir müfreze ile koru
ma altına alınmış ve daha sonra müze ola
rak kullanılmak üzere Bakanlığımıza devri 
uygun görülmüş, ancak yapılan toplantı
lar ve değerlendirmeler sonucunda; balcım, 
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onarım ve işletme giderlerinin çok yüksek 
olacağı kanaatine varıldığından geminin 
Bakanlığımızca müze olarak kullanılma
sının mümkün olamayacağı görüşüne va
rılmıştır. 

Bu neticeden sonra sözü edilen Ge
mi, Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel 
Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce, 
bahsi geçen gemi 10.5.1989 günü, "Res
tore et-işlet-devret" modeli ile ihaleye çı
karılmıştır. 

İhale Şartnamesinin Özel Hükümler 
bölümünde "geminin adı, dış görünüşü 
hiç bir şekilde değiştirilmeyecektir. Gemi 
yalnızca tarihî geçmişine uygun olarak tu
rizm amaçlı gezinti gemisi olarak kullanı
lacak ve hak süresince bu amaç hiçbir şe
kilde değiştirilmeyecektir. Geminin amaç 

dışı veya tarihî geçmişi ile bağdaşmayacak 
örf ve adete aykırı şekilde kullanıldığı tes
pit edildiği takdirde hak iptal edilecektir. 
Gemideki Atatürk'ün Kamarası ve. müş
temilatı aslına uygun olarak restore edi
lecek ve müze olarak kullanılacaktır. Ka
maranın ve içindeki eşyaların restorasyon 
projesi Kültür Bakanlığı'nın onayına su
nulacak ve hak süresince bu bölüm yolcu 
ve personel tarafından kullanılmayacak
tır" şeklinde kesin hususlar yer almıştır. 

Şartnamedeki hükümlere dikkat edil
diği takdirde Savarona'nın aynı zamanda 
gezici bir müze olacağı anlaşılacaktır. 

Tarihî hüviyeti haiz Ata Kamarasının 
gezici müze dışında kullanılması mümkün 
değildir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

92 NOt BİRLEŞİM 

24 . 5 . 1989 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

1. — İstanbul Mikîtvelkü Hasan Feh
mi Güneş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'ın 
«Çalışanlar Günü» olarak değerlendiril
mesi içtin sendiıkalarca yapılan 'başvurula
ra karşı tahrik edici beyanlarda bulundu
ğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde meydana ge
lebilecek olayları önlemek amacıyla ön
ceden gerekli tedbirleri almadığı ve olay
ların önlenmesi için güvenlik güçlerince 
çağdışı yöntemler uygulanmasına göz 
yumduğu ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 inci madde
lerine uyduğu iddialarıyla İçişleri Bakam 
Abdulkadir Aksu hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/1) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 1.6.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 

mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

2. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

3. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

4. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydana gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

5. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 
ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 



6. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

7. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 
denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

9. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana

yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) • 

12. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

13. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10ı/50) 

14. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

15. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 



sektörünün İçinde bulunduğu sorunları 
ve (bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, tralfik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesli için alınması gereki ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

17. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

18. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşının, akarya
kıta sık silk zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca ibıir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi lile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

20. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın

ca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

21. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski 
Genel Müdürü i e ilgili iddiaların ger
çeklik derecestini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Muraıt Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca tok Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

23. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basımının 
saranları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlik sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca (bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

25. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, izmir Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşullarını ve bu ihalelerin son du
rumlarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyaranca bir Meclis 



araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

26. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri lile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına Iffişkin Önergesi (10/61) 

27. — Gaziantep Milletvekili Ab-
dulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, 'bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi {10/62) 

28. — Balıkesir Milletvekili t. ön
der Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kuiUanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis 'araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

29. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-
Mklefinkı nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
vö 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/64) 

30. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 

Sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit eıtmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65) 

31. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorunlarını, hukukî 
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göne haklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, îçtüzüğün 102 vıe 103 üncü mad
deleri uyanınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

32. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
KeSkin ve 34 arkadaşının, kalkınmada 
öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek 
amacıyla alıınacak tedbirleri ve bu konu
da uygulanacak politikayı tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekilli Cumhur 
Keskin'kı, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'kı, 1983 - 1987 yıllarında görev
lerine son verilen, haklarında nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 



tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'mra, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddüasana ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğulltay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişiklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirilen lastik ayakkabı, 
bot, çlizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller İçin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.124987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan Mşi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka atacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8j — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay iline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay M-illetvekil Mustafa 
Murat Şökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralara önlemek ve ku

fi) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir*. 

marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi {6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Seîvi'nta, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3-8) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullara'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara ise alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın Tunceli iline 'bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'm, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yatırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ih-
man'ın, Çorum İli Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde» yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenline ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 



16. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, liselerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hülkümetıinde görev alan 
eski balkanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp*in, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mliralp*in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/63) 

21j — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Arifağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlık!arınca kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru 
Önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'lin, Sakarya î i organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
MüfJtüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistjemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25., — Zonguldak Milletvekili Gü
neş MüMoğlu'nun, rotasyona tabi öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
, MÜftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği İddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köytşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetüm sonuçlarına 
ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya MMetvekiii Ahmet 
Neidimlin, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı (telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata İlişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmlil 
Ateşoğuları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 



32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Mü'ftüoğÜu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırıllan ek zam
mın ilk takslidiinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yıfaraz'ın, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlemen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korknraz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet "Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişlerl Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bâyaziıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydmlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk-İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 



İçişleri Bakanından sözlü soru önerges/ 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — içel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'm, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş ilçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan 
Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üye
liğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru' önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 



ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(1) 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64t — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük ilçe

sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 



bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/23.^ 
<1) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış

malarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

82. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Haklan Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ye işçiliğin karşılıksız 
olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağU köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-



tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya -fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 
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96. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) . 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'm, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
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uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — İçel Milletvekili M. Istemi-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
d) 

. 112. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilirn Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
(D 

117. -T- Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 
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118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fa'brikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında 
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'm, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozana bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan

masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlla-
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'm, Silifke İlçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden oilacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 



— 14 — 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak il Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitilm Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu 
emekilileriniln de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdaıl'ın, İsparta Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözilü som önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasünler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamilanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. —• Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 



147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muall'imköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sığlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı-
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karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikrî
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılın bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
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fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — izmir Milletvekili Fuat Kıla' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198) 

173. — içel Milletvekili M. Iste-
mihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 



178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığman peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde İstihdam edile
ceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı İçin ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli
ğine otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Güübirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
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ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta lU Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5,10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır Merinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

(92 nci Birleşim) 
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projenin 1988 yılında gerçekleştirileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

193. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Merkez ilçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba
ran'm, Niğde ili Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen îmrahor Göietine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağh'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağh'nın, Çatalan Barajından Imarnoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletveldli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon MMetveküi! Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Vardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, istanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurfun, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi-
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lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiiler'in, kloruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergssi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli • Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Ay tepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Er tekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1,11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

218. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 
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220. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlcesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

221. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

223. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

224. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

225. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

_226, — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

227. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru. önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü son. 
önergesi (6/272) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 
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£35. — Kahramanmaraş Milletvekili 

Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

239. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
n Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
(D 

240. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

241. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon îli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar* 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(1) 

244. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara üişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde fooğulmalan 
olayına lilişkin İçişleri 'Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

247. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algalarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

248. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/351) (1) 
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249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
mm, gece bekçilerin© dle) silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, ödemiş İlçesinin ne zaman İl yapı
lacağına ilişkin İçişleri Balkanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinim kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin Ikorucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

252. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana îmam Hatip 
Lisesi mezunlarımın alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/283) 

253. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidıimlkı, AIDS'li hastaların sayısına 
ve 'bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

254. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Brtkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
haşlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta Hi Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet hinası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senlirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/290) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü sora önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ver Ada
na Myülkşehir bdediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi 

(t) (LStJ$< 
262. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 

in, Samsun 'İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının mzlandırıilması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
İn, Samsun İli Vezirköprü iHçeslindle Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatıh öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
Önergesi ı(6/293) 



23 — 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlü'nun, T.R.T.'nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri Hi Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal 
Sahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugünıe kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Sa
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Ban
kasından alklığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çafcıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidimi 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Eitibamk Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Saünalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çaybo-

yu Mahallesinde' inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözllü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

273. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Karalkaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

274. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun M'aietvekffi Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır iletmeleri Samsun 
İzalbe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kullanımını Destekleme Fonundan 
yararlanabilmek için yatırım amacıyla 
teşvik belgesi alanlara v)e adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi En-
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düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

279. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa ili Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatık İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

281. — İstanbul MiMetveldi Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

282. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

283. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

284. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

285. — Diyarbakır MilletvekiM Fuat 
Atalay'ın, doğalgaz santrallarıoa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

287. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

288. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

291. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 



293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

295. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satanlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların-
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dan alman hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet • 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı
klara yapılan yardımlara il'işkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun iline bağlı Asara-
ağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

306. — istanbul Milletvekilli Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/395) (1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Zıya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış k'ooperatifleriine kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 



308. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinlin 
borçlarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — îçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atâlay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde! termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Ta'biî Kaynaıklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1^ 

311. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotifin, istanbul Anakent Belfediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotirin, istanbul Analkent Belediyesince1 

25.3.1983 tarihinden 'bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atâlay'ın, Sovyetler Ekliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla, kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi 06/400) (1) 

314. — Edime Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUK-
SA'da çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdürlüklerince albüm düzenlendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

315. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 

ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

317. — Zonguldak Milletvekili Şi-
nasi Altıner'ıin, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

318. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Aitunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındıdık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önefgesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atâlay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/402) (1) 

320. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi e>/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile İliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Hi köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
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elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Beznvi Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü son" 
önergesi (6/408) (1) 

324. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ıe, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidliş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktüiMiği (iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kaikan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

326. — Tünedi Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırını'ın, Tunceli İlli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

327. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çaikaroğlu'nun, Fiskobirlikçe 19818 yılında 

gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nödenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayii 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilLşjkin İçişleri (Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'm, 19;7il988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (1) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut 
Ahnak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

334. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

335. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası 'olarak nitelen
dirilen grupların son günlerdie neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi harikalarının 1987 ve 1988 yıları
na ait kârlarının yüksek gösteridiği id
diasınla ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 



537". — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
(D 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzüncan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gefen olayın soruımluiaırıınıa ilişıkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabilmesii için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(1) 

342. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve

rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343. — İzmir Milletvekili Fuat Kıl-
cı'nın, 31.12.1988 tarihî itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişjkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

344. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

345. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

348. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelii'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354) 

349* — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em-
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lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 

350. — Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'ın, Manisa ili Selendi ilçesine 
bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

351. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

353. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

355. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 

yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

356. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K, Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

357. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

358. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler ilçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

360. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

362. — izmir Milletvekili Velii Ak
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
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ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

363. — tzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözllü soru 
önergesi (6/447) (1) 

365. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

366. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

367. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

369. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 

doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

370. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Devlet «sikli Bakanı Yusuf Boz-
kurt özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) (1) 

371. — İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

372» — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) (1) 

373. — Ankara Mületvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
(0 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 
kurslarına ve Özel vakıflarca açılan ve 
yönetilen öğrendi yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. — Edirne Mületvekili Erdal Kal-
kan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel-
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lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1) 

377. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

378. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

379. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

382. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERtYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Mehmet 

Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi iile Maddeye Bir 

Fılkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve MM Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

2. — 26.10.1963 TarihU ve 357 Sa
yılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı 
Maddeleriınin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savun
ma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 238) ((Dağıtma tarihi : 20.4.1989) 

3. — Harp Akademileri Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/500) (S. Sayısı: 
239) (Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

4. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Ço
cuk Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü 
Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Af
fına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 240) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

5. — İzmir Milletvekilleri K. Kemal 
Anadol ile Veli Aksoy'un Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulana
cak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı tmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında 24.2.1984 Tarihi! ve 2981 
Numaralı Kanunun 9 uncu Maddesinin 
(c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapo
ru (2/117) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1989) 

6. — 2955 Sayılı Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/564) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma 
tarihi : 22.5.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gös
terir. 

« • ^>94^—..<,~ 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 238) 

26 . 10 . 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma Komis

yonları Raporları (1/491) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 11 . 10 . 1988 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
07/ 101-2162/03909 

TÜRKİYE BÜYÎÜtK MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulun
ca 2.9.1988 tarihinde kararlaştırılan «26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkim
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere askerî hâkim ve askerî savcı ihtiyacı 357 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde sayılan kaynaklardan sağlanmakta, ancak bu kaynaklar halihazırdaki ih
tiyacı karşılamaya yeterli oümamaktadır. Diğer yandan yüksek mahkemelerde üye 
statüsünde olan askerî hâkimler dışındaki birinci sınıf askerî hâkim mevcudu, askerî 
mahkemelerin ihtiyacı da dikkate alındığında Devlet Güvenlik Mahkemelerinin asil 
ve yedek üye askerî hâkim ihtiyacına cevap vermemektedir. Bu durum Devlet Güvenlik 

. Mahkemelerinin iş hacimlerinin zamanla artması ve yeni mahkemelerin kurulması halin
de büyük çapta sıkıntılar doğuracaktır. IBu nedenle askerî hâkim ve savcı kaynağının 
zenginleştirilmesi ve birinci sınıfa ayırma şartlarının Hâkimler ve Savcılar Kanunun
da öngörülen şartlar paralelinde düzenlenerek birinci sınıf askerî hâkim miktarının 
artırılması kaçınılmaz olmuştur. 
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Diğer- yandan subaylar hakkında düzenlenen sicil belgelerinde yapılan bir deği
şikle nitelik sayısı 20'den 10'a, sicil tam notu da 200'den 100'e indirilmiş olup, sicil ve 
sicil belgeleri konusunda askerî hâkim subaylar ile diğer subaylar arasındaki paralel
liğin korunması bakımından 357 sayılı Kanunda da değişiklik yapılması zorunlu ol
muştur. 

Tasarı ile ayrıca askerî hâkimlerin çalışmalarının çok yönlü, ve sağlıklı bir biçimde 
değerlendirilmesini sağlamak ve askerî adalet müfettişlerince yapılan denetime etkinlik 
kazandırmak amacıyla askerî adalet müfettişlerinin askerî hâkimler hakkında «hal 
kâğıdî» düzemlıamıe'ıeni iesıası getırı'Hımıelktıe ve 357 sıayıllli) Aslkıerî Hâkıimı'lar Kanunu üfe 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun bu konuya ilişkin hükümleri arasında 
da paralellik sağlanmaktadır. 

Diğer yandan 357 sayılı Kanunun 20.6.1987 tarihli ve 3400 sayılı Kanun ile değişik 
ek 6 ncı maddesi hükmüne göre, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görevli tuğge
neral ve tuğamirallerin, tümgeneral ve tümamiralliğe terifi etmeleri mümkün olduğu 
halde, 357 sayılı IKanunda anılan Mahkemede ıgörevli (general ve amirallerin terfi şart 
ve esaslarına ilişkin herhangi bir hüküm mevcut değildir. Keza 357 sayılı Kanunda 
Askerî Yüksek tdare Mahkemesi Başkanı ve Başsavcısı rütbesinde üye bulunmadığı 
takdirde daha ast rütbedeki bir personelin bu makamlara asaleten atanabileceğine 
ilişkin açık bir hükmün bulunmaması da kanunî boşluk teşkil etmektedir. Bu nedenle 
tasarı ile sözü edilen eksiklikleri giderecek bir düzenleme yapılmaktadır. 

Tasarıda son olarak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki, ge
neral, amiral ve albayların terfi şartlarıyla ilgili hükümde benimsenen esasa uygun dü
şecek şekilde yüksek mahkemelerde görevli hâkim general, amiral ve albayların terfi 
şartlarına statülerine göre yeterlik ve değerlendirme tam notunun en az % 85'i kadar 
yeterlik veya değerlendirme notu almış olmak şartı eklenmiş ve bu surette Türk Si
lahlı Kuvvetleri terfi sisteminin bütünlüğü korunmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madde ile askerî hâkim kaynağı genişletilmektedir. Madde hükmü
ne göre liseleri bitirerbk hukuk fakültelerine devam hakkını kazananlar ile bu fakülte
lerde okudukları sınıfın öğrenimini başarmış ve bir üst sınıfa geçmiş olanlar, askerî 
öğrenciliğe kabul edilebilecek ve öğrenimlerini tamamlayanlar askerî hâkimlik sınıfına 
geçirildbilecdklerdir. 

Madde 2. — Türk Silahlı Kuvvetleri sicil sistemdndelki birlik ve bütünlüğün korun
ması amacından hareket edilmekte ve subay sicil belgelerinin düzenlenmesi, gönderil
mesi, niteliklere verilecek not ve sicil tam notu ile belge ekleme zorunluluğu bulunan 
hallerle ilgili esasların Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterileceği belirtilerek, subay sicil 
belgelerinde ihtiyaca göre yapılacak değişikliklerin, 357 sayılı Kanunda bir değişilklik 
yapılmaksızın askerî hâkim subaylar hakkında düzenlenen sicil belgelerine sirayetini 
mümkün kılacak bir hüküm getirilmektedir. Maddeye göre, hâkim general - amiraller 
ile hâkim, asteğmen - albaylar hakkında ayrı ayrı subay sicil belgeleri düzenlenecektir. 
Meslekî sicil tam notu 200'den 100'e indirilmektedir. )Bu maddede meslekî sicil belgesi 

Türkiyö Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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düzenlenmeyecek askerî hâkimlerin kapsamı yeniden belirlenerek, Askerî Yargıtay ve 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görevli olmayan birinci sınıf hâkimler kapsam 
dışında bırakılmıştır 12 nçi maddedeki diğer esaslar aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 3. — Askerî Adalet Müfettişlerimin askerî hâkimler hakkında hal kâğıdı 
düzenlemeleri esası kabul edilerek 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ile 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun bu konuyla ilgili hükümleri arasında paralellik sağ
lanmaktadır. Bu madde ile, 13 üncü maddenin (A) fıkrasının (3) numaralı bendi ile 
{B) fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamına «askerî hâkim sınıfından olan disiplin subayla
rı» ithal edilmekte ve (3) numaralı bende eklenen (E) alt bendinde «hal kâğıdı» düzen
lenmesi ile ilgili esaslar gösterilmektedir. 

Madde1 4. — 'Madde ile askerî hâkimlerin birinci sınıfa ayrılma şartları, 28012 sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun bu konuyla ilgili hükümleri paralelinde yeniden 
düzenlenmiştir. Maddeye göre askerî hâkimlik hizmetinde 12 yılını dolduran ve bu mad
dede öngörülen diğer şartlan taşıyan kıdemli binbaşı rütbesindeki askerî hâkimler birinci 
sınıfa ayrılabileceklerdir. Ancak yarbay ve daha üst rütbedeki askerî hâkimler bakımın
dan askerî hâkimlik hizmetinde 12 yılını doldurmuş olmak şartı aranmayacaktır. Mad
dede ayrıca üstün başarı, lisansüstü öğrettim (masiter ve doktora) nedeniyle alınan kı
demlerin askerî hâkimlik hizmet süresinden sayılması esası benimsenmiştir. Birinci sı
nıfa ayrılma, bu maddede öngörülen şartların tahakkukuna 'bağlı olduğundan, birinci 
sınıfa ayırma işlemi tmibaşılık, yarlbaylık ve albaylık rütbelerinin müteakip yıllarında 
da yapılabilecektir. 

Madde 5. — Askerî Yargıtayda görevli hâlkim general - amiraller ile üye statü
sündeki hâkim albayların terfi esaslarıyla ilgili bir düzenleme yapılmakta ve bir üst 
rütbeye yükselebilmek için belli bir yeterlik notunu aşmış olmak yeni 'bir şart olarak 
getirilmektedir. Maddeye göre Askerî Yargıtay üyesi bir albay sicil tam notunun 
% 70'ine eşit veya bu notun üstünde sıralama notu tutturduğu takdirde terfi için de
ğerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu albayın bir üst rütbeye terfi edebilmesi için ise ye
terlik tam notunun en az % 85*i Ikadar yeterlik notu almış olması gerekecektir. Mad
dede Askerî Yargıtayda görevli general - amiraller bakımından da aynı esas benimsen
miş olup, bir üst rütbeye terfi için değerlendirme tam notunun en az % 85'i kadar de
ğerlendirme notu almış olmak icap edecektir. Ayrıca halen yürürlükte bulunan ek 5 
inci maddenin dördüncü fıkrasının (C) bendinin birinci paragrafı hükmünün sadece 
generallere hasredilmiş ve amirallerin zikredilmemiş olması bir eksiklik teşkil ettiğin
den sözü edilen hüküm bu madde ile «general ve amirallerin rütbe terfi şartları» şek
linde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Genel gerekçede belirtilen sebeplere istinaden Askerî Yüksek tdar 
Mahkemesinde görevli general ve amirallerin terfi şartları, Askerî Yargıtay'da görevli 
general ve amirallerin terfi esaslarıyla ilgili olarak bu Kanunun 5 inci maddesiyle ya
pılan değişiklik de dikkate alınarak düzenlenmekte ve ayrıca Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Başkanı ve Başsavcısı rütbesinde üye bulunmadığı takdirde, daha ast rütbede
ki bir subayın bu makamlara asaleten atanacağına dair bir hüküm getirilerek 357 sa
yılı Kanunun sözü edilen hususlar bakımından arzettiği boşluk doldurulmaktadır. Mad-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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dede ayrıca Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyesi hâkim albayların terfi şartları ba
kımından, gene bu Kanunun 5 inci maddesi ile Askerî Yargıtay üyesi hâkim albayla
rın terfi esasları konusunda yapılan değişiklik paralelinde bir düzenleme getirilmekte
dir. Diğer yandan, değiştirilen ek 6 ncı maddede rütbe bekleme süresi sonunda terfi 
edemeyen Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başsavcısı general - amiral hakkında ya
pılacak işlem bakımından boşluk bulunduğu dikkate alınarak, anılan maddenin konuy
la ilgili hükmü general - amiral rütbesindeki başsavcıyı da kapsayacak şekilde geniş
letilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunun 1 inci maddesi ile meslekî sicil tam notu 20G*den 100'e 
indirildiğinden, bu maddede sözü edilen değişikliğin zorunlu kıldığı düzenleme yapıl
makta ve 13 üncü madde metninde geçen (1 -20) rakamları (1 -10) olarak değiştiril
mektedir. 

Madde 8. — Askerî öğrenci olarak öğrenim yapanlar hakkında uygulanacak özel 
şartlar ile ilgili olarak 926 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde hüküm mevcut olduğun
dan, bu madde ile 357 sayılı Kanunun 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 9. — Bu madde ile 357 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmektedir. 
Bilindiği üzere birinci sınıfa ayrılma şartları; askerî hâkim ve savcılar için 357 

sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları için de 2802 
sayılı Kanunun 32 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiş olup, bu konuda iki grup 
bakımından farklı esaslar öngörülmüştür. Halen anılan kanun hükümlerine göre bir 
askerî hâkimin birinci sınıfa ayrılması hâkimlik mesleğinde diğer hâkimlere göre daha 
uzun süre görev yapmasını gerektirmekte ve bu durum eşitsizlik yaratmaktadır. Sözü 
edilen mahzurun giderilmesi ve ayrıca genel gerekçede belirtilen amacın gerçekleşti
rilmesi için bu Kanunun 4 üncü maddesi ile 357 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde 
yapılan dğişiklikle üzerinde durulan konu bakımından askerî hâkimler ile diğer hâ
kimler arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu değişiklik askerî hâkimle
rin birinci sınıfa ayrılma konusundaki geçmiş yıllardaki mağduriyetlerini giderecek 
mahiyette bir düzenleme değildir. Bu nedenle geçici 6 ncı madde ile halen görevde 
bulunan ve bu Kanun hükümlerine göre daha önceki yıllarda birinci sınıfa ayrılmaya 
hak kazanmış olan askerî hâkimler ile durumları bu maddede gösterilen şartlara uyan 
emekli askerî hâkimlerin hakları korunmuştur. Maddede birinci sınıfa ayırma işlem
lerinin ne şekilde yapılacağı açıkça gösterilmiştir. Maddede ayrıca yapılacak düzeltme 
işlemi sebebiyle hak sahiplerine aylık ve diğer özlük haklarından doğacak farkların 
ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Ek Geçici 7 nci madde ile ise, bu Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan değişikli
ğin gerektirdiği bir düzenleme getirilmektedir. Maddeye göre bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 200 sicil tam notu üzerinden düzenlenmiş olan sicil notlarının, 100 
sicil tam notuna göre ifade ettiği değer bulunacak ve değerlendirmelerde sicil notu 
olarak bu nota itibar olunacaktır. 

Madde 9. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 10. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı 24 . 11 . 1988 

Sayı : 139 
Konu : Görüş alma hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıığınızca 13.10.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 
1/491 Esas Numaralı «26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı» 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 
atıf yaptığı paralelinde bazı düzenlemeler getirmesi nedeniyle mezkûr Kanunun Yüce 
Meclisimizde müzakeresinde asıl Komisyon olan Adalet Komisyonunun görüşünün 
alınması İçtüzüğün 35 inci maddesi, gereğince Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Recep O. Ergun 
Kayseri Milletvekili 

Millî Savunma Komisyonu Başkam 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 1,3. 1989 
Esas No. : 1/491 
Karar No. : 43 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Millî Savunma Komisyonunun 24.11.1988 tarihli ve 139 sayılı yazıları. 
Millî Savunma Komisyonunun ilgide tarih ve sayısı belirtilen yazıları nedeni ile 

İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 
«26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 
Adalet ve Millî Savunma bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Anayasanın 145 inci maddesinin son fıkrasında yer alan «Askerî yargı organla
rının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri askerî savcılık görevlerini 
yapan askerî hâkimlerin mahkemesinde görevli bulundukları komutanlık ile ilişkileri, 
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, askerlik hizmetinin gereklerine göre ka
nunla düzenlenir» hükmü karşısında sicil belgelerinin düzenlenmesinin ve bu belgele
rin şekil ve kapsamlarının Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterileceğini belirten tasarı-

, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 



_ 6 — 

nın 2 nci.maddesi Anayasaya aykırılık kousunda tartışmalara neden olacak nitelikte 
görülmüş ve Komisyonumuz bu hususların kanunla düzenlenmesinin yerinde olacağı 
görüşüne varmıştır. 

Tasarının diğer maddeleri olumlu mütalaa edilmiştir. 

Tasarı hakkındaki Komisyon görüşümüz Millî Savunma Komisyonuna sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Muhalefet şerhim aklidir. 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan M araş 

Kırşehir 

Üye -
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Ahmet Ersin 

îzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eiklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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KARŞI OY YAZISI 

a) Anayasanın 145 inci maddesinde, hâkim ve savcıların meslekte ilerlemeleri, 
meslekten çıkartılmayı gerektiren yetersizlik halleri ve diğer özlük işlerinin, mahke
melerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceği belir
tilmektedir. 

Askerî hâkim ve savcıların yeterlilikleri ve meslekte ilerlemeleri sicille saptanmak
tadır. ' 

Sicil belgelerinin düzenlenmesinin ve sicil bağlantılarının yönetmelikte gösterile
ceğini belkıten Tasarının 2 nci maddesi Anayasaya aykırı ve yükselme koşullarının 
idarece değiştirilmesine yol açabilecek niteliktedir. 

b) Tasarının 3 üncü maddesi ile 13 üncü maddeye eklenen (E) alt bendi ile, 
kürsüde karar veren hâkime, verdiği karar nedeniyle, hiçbir teminatı bulunmayan ve 
doğrudan idarenin ajanı durumunda olan müfettiş tarafından «hal kâğıdı» düzenlen
mesi ve bu kâğıdın değerlendıirilımek üzere personel başkanlıklarına gönderilmesi ön
görülmektedir. 

Böyle bir düzenleme, yargı işlevine idarenin müdahalesinden başka bir anlama 
gelmeyecektir. Bu değişikliğin bağımsız mahkeme kavramı ile bağdaştırılması olanak
sızdır. 

c) Tasarının 5 ve 6 nci maddelerinde Yüksek Mahkeme Başkan ve üyelerinin 
yükselmelerinin, Yüksek Askerî Şûra tarafından verilecek yeterlik notu ile saptanaca
ğı belirtildiği için, böyle bir düzenlemeyi Anayasanın, mahkemelerin bağımsızlığı ilke
si ile bağdaştırma olanağı yoktur. Anayasa Mahkemesinin 10 Ocak 1974 gün ve 
E : 1972/40, K : 1974/1 sayılı Kararı da bu doğrultudadır. 

Ayrıca tasarının 6 nci maddesindeki mahkeme başkanının kadrosunun tümgene
ral veya albay biçiminde idarenin dilediği zaman değiştirilebileceği şekilde yazılması 
kanunî kadro prensibine, generallerin kadrosuzlıuk nedeniyle yaş sınırından önce emekli 
edileceklerini gösteren hüküm de Anayasanın 140 inci maddesine aykırıdır. 

Açıklanan nedenlerle, tasarının 2, 3, 5 ve 6 nci maddeleri ile yapılmak istenilen 
değişikliğe karşıyız. 

Kâmil Atesoğulları Ahmet Ersin 
Ankara İzmir 

Ali Haydar Erdoğan Güneş Gürseler 
istanbul Tekirdağ 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 13,4.1989 

Esas No. : 1/491 
Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

26.10.1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 
Komisyonumuzun 12.4.1989 tarihli 14 üncü Birleşiminde ilgili Millî Savunma ve Ada
let Bakanlıkları temsilcilerimin iştirakiyle görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de arz edildiği üzere; 357 sayılı Kanunun 15 inci madde
sine göre yüzbaşılık ve binbaşılık rütbelerinde aldıkları sicil tam notunun \% 70 ve 
daha yukarısı olan yarbaylar birinci sınıf hâkimliğe geçıirilmektedirier. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde görevli birinci sınıf hâkimlerin mevcudu ihtiyacı karşılayamadığından 
bazı sıkıntılar doğmuş bunu gidermek gayesiyle de tasarıyla 1 inci sınıfa ayrılmada 
rütbü yarbaylıktan binbaşılığa indirilmektedir. Tasarı ile getirilen bir başka değişiklik 
de sicil ve terfi ile ilgili düzenlemelerdir. 

Tasarıyı olumlu bulan Komisyonumuz, tümü üzerindeki müzakerelerden sonra 
maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesi ile 357 sayıü Kanunun 12 maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendi ile (C) bendi değiştirilmek istenmektedir. 

Anayasamız, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiş, 9 uncu maddesinde yargı 
yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını belirlemiş, 
138 inci madde mahkemelerin bağımsızlığını koruyacak esaslar getirmiş, yargı bağım
sızlığını sağlayacak öğelerin başında hâkimlik teminatı geldiği için, bu hususa da 139 
uncu maddede yer verilmiştir. Anayasanın, askerî yargı ile ilgili esasların düzenlendiği 
145 inci maddesinde mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı öğeleri ön plan
da tutulmuş olup, anılan madde askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi ve askerî 
hâkimlerin özlük işlerinin mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik 
hizmetinin gereklerine göre kanunla düzenleneceği hükmünü amirdir. Bu itibarla askerî 
hâkim subaylarla ilgili subay sicil belgelerinin şekil ve kapsamlarının, niteliklere veri
lecek not ve sicil tam notu ite belge ekleme zorunluluğu bullunan hallerle ilgili esas
ların, halen yürürlükte bulunan hükümde olduğu gibi kanunla düzenlenmesi, sözü 
edilen anayasal esasların gereğidir. Bu nedenle madde ile Türk Silahlı Kuvvetleri sicil 
sistemindeki birlik ve bütünlüğün korunması amacıyla yapılmak istenen değişikliğin, 
Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine atıf yerine, sicil belgelerinin çeşitlerinin değiş
tirilmesi, subay Sicil belgesindeki nitelik sayısının 201den 10'a, subay sicil belgesi ve 
meslekî sicil belgesine ait sicil tam notunun 200'den 100'e indirilmesi ve belge ekle-
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me zorunluluğu bulunan bal ve niteliklerin kanunda tek tek sayılması suretiyle ger
çekleştirilmesi, yapılan düzenlemeyi anayasal bir mesnede kavuşturacak ve amacın 
tahakkukuna hizmet edecektir. 

Diğer yandan mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimliğin teminat altında olması 
ilkeleri, adlî askerî ve idarî yargı yönlerinden birdir ve müşterektir. Bu itibarla Ana
yasada emredici hüküm bulunan haller istisna olmak üzere, tüm hâkim ve savcıların 
görev, hak ve yükümlülükleri bakımından eşit esaslara tabi tutulması Anayasanın ge
reğidir. Hal bu iken 357 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan ve 1 inci sınıfa 
ayrılmış askerî hâkim subaylar hakkında meslekî sicil belgesi düzenlenmeyeceğine ve 
bunlara meslekî sicil verilmeyeceğine ilişkin esasın, Tasarının 2 nci maddesiyle değiş
tirilmiş olması, 357 sayılı Kanun ile 2802 sayılı Kanunun, konuyla ilgili hükümleri 
arasındaki paralelliği bozmuştur. Esasen bu durum, görüşülmekte olan Tasarının 357 
sayılı Kanun ile 2802 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin paralelleştirilmesi yolundaki 
ihtiyaç nedeniyle hazırlandığına ilişkin genel gerekçesiyle de çelişmektedir. Bu neden
le önerge ile yukarıda açıklanan mahzurun giderilmesi amaçlanmış olup, madde ile 
mer'i hükümdeki, 1 inci sınıfa ayrılmış askerî hâkim subaylara meslekî sicil verilme
yeceğine ilişkin esasın muhafaza edilmesine imkân sağlayacak bir düzenleme getiril
mektedir. 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile 357 sayılı Kanunun 15 inci maddesi değiş
tirilmek istenmektedir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde, üsteğmenlik ve da
ha üst rütbelerin her birinde sicil tam notunun en az % 70'i kadar sicil notu ortala
ması tutturmuş olmak birinci sınıf hâkimliğe geçirilmenin bir şartı olarak 'kabul edi-
miştir. Ancak bir kimsenin başarılı olup olmadığı, görev yaptığı rütbelerin her birin
de belli bir başarı düzeyini aşmış olmasıyla ölçülemez. Önemli olan o kimsenin ge
nelde gösterdiği başarının ortalamasıdır. Nitekim 926 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (ş) bendinde sıralama notu; binbaşı, yarbay ve albay rütbe
lerine ait sicil notlarının toplamının, sicil sayısına bölünmesinden elde edilen not ola
rak tanımlanmıştır. Anılan Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 
hükmüne göre sıralama notu, sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olan albaylar 
terfi için değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Sözü edilen esas, 357 sayılı Kanunun 
Ek - 5 ve Ek - 6 nci maddeleri için de geçerlidir. Zira Askerî Yargıtay ve Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi üyesi hâkim albayların başarılı olup olmadıkları, üsteğmenlik 
rütbesinden itibaren aldıkları sicil notlarının toplamının, sicil sayısına bölünmesi so
nucu elde edilen nota göre belirlenmekte ve not ortalaması sicil tam notunun % 70 
ve yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi için değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Bu nedenle tasarının 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (C) bendi, yukarıda sözü 
edilen esasa uygun olarak Komisyonumuzca değiştirilmiş ve bu suretle askerî hâkim
lerin 1 inci sınıfa ayırma işlemleriyle ilgili değerlendirme bakımından, daha objek
tif bir kriter getirilmiş olmaktadır. Madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 
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Tasarının 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

tş bu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep O. Ergun 

Kayseri 

Kâtip 
Mehmet Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Rifat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Borsa 

Üye 
Ramız Sevinç 

tzmirı 

Üye 
M. Erdoğan Yetenç 

(Manisa 

Üye 
İrfan Demiralp 

Samsun 

ISözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

İznim 

Üye 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

iüye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Üye 
Hasan Pertev Asçıoğlu 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 'birinci fıkrasına aşağıdaki 
(F) bendi eklenmiştir. 

«FJ Liseleri bitirerek hukuk fakültelerine devam hakkını kazanmış olanlar ile 
hukuk fakültelerinde okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyuldu
ğunda askerî öğrenciliğe kaibul edilip, öğrenimlerini 'tamamlayanlar.» 

MADDE 2. — 357 sayılı Kanunun 1'2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) ıbendi 
ile (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Sicil belgeleri subay sicil belgesi ve me'slekî sicil (belgesi olmak üzere iki 
çeşittir. General - amiraller ile asteğmen - albaylar hakkında ayrı ayrı subay sicil bel
gesi direnlenir. Bu 'belgelerin şekil ve kapsamları Subay Sicil Yönetmeliğinde göste
rilir. 

Subay sicil belgesi; idarî sicil üs'tlerince görev ve sıfatı ne olursa olsun bütün as
kerî hâkim subaylar 'hakkında düzenlenir. 

Meslekî sicil belgesi; askerî hâkimlik, askerî savcılık, adlî müşavirlik ve disiplin 
subaylığı görevlerinde 'bulunan hâkim subaylar hakkında düzenlenir. Meslekî sicil bel
gesine ait sicil tam notu (100) yüzdür. 'Meslekî sicil notu niteliklere göre değil, 13 üncü 
maddede yazılı esaslara göre takdir edildikten sonra toplanarak verilir. 

Ancak; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve 
üyeleri ile, Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanları ve üyeleri 
hakkıada subay sicil bjelgesi ve meslekî sicil (belgesi düzenlenmez. 

Ayrıca general - amiraller ile Askerî Yargıtay Başsavcı Yardımcıları, Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi 'Savcıları hakkında meslekî sicil belgesi düzenlenmez ve meslekî 
sicil notu verilmez. 

Subay sicil belgelerinin; düzenlenmesi, gönderilmesi, niteliklere verilecek not ve 
sicil tam notu ile subay sioil belgesi düzenlenemeyen yıllarda sicil notunun ne şekilde 
blirleneceği ve belge ekleme zorunluluğu bulunan hallerle ilgili esaslar Subay Sicil Yö
netmeliğinde gösterilir'» . ' 

«C) Haklarında meslekî sicil belgesi düzenlenemeyenlerin sicil notunun bulunma
sı ve hesaplanması Su'bay Sicil Yönetmeliğindeki esaslara göre yapılır.» 

MADDE 3. — 357 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (A) fıkrasının (3) numara
lı bendi ile (B) fıkrasının (3) numaralı bendinin (A) alt bendinin ilk cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (B) 'fikrasının (3) numaralı bendine (D) alt bendinden sonra gel
mek üzere (E) alt bendi eklenmiştir. 

«3. Adlî müşavirler ve yardımcıları ile askerî hâkim sınıfından olan disiplin su-
Ibayları için Askerî Adalet müfettişlerince verilir.» 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

26.10.1963 Tarihli ye 357 Saydı Asker! Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 'Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 357 sayılı Kanunun; 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ekleri '(EK • 1) ve '(EK - 2) yürürlükten kaldırılmış 
ve 357 sayılı Kanuna ekteki, (EK - 1), (EK - 2) ve (EK - 3) eklenmiştir. 

«A) Sicil belgeleri; general - amiral sicil 'belgesi, subay (asteğmen - albay) sicil 
belgesi ve meslekî sicil belgesi olmak üzere üç-çeşittir. 

Bu «belgelerin şekil ve kapsamları (EK - 1), (EK - 2) ve (EK - 3)'de olduğu gibidir. 
General/amiral sicil belgesi; idarî sicil üstlerince askerî hâkim general - amiral

ler hakkında; 
Subay (Astğm. - Alb.) sicil 'belgesi; idarî sicil üstlerince askerî 'hâkim subaylar hak 

kında; 
Meslekî sicil belgesi; askerî hâkimlik, askerî savcılık, adlî müşavirlik ve disiplin 

subaylığı görevlerinde bulunanlar hakkında düzenlenir. 
Ancak; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve 

üyeleri ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 'Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanları ve 
üyeleri hakkında general/amiral sicil belgesi, subay sicil belgesi ve meslekî.sicil belgesi 
düzenlenmez. 

Ayrıca; general - amiraller, birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler ile askerî yar-
gıtay başsavcı yardımcıları ve Askerî Yüksek İdare' Mahkemesi savcıları hakkında da 
meslekî sicil belgesi düzenlenmez. 

Subay sicil belgesindeki her niteliğe 10 üzerinden not verilir. Notlar tamsayı veya 
1/2 kesirli olarak veri'lehilir. Niteliklerden 1, 3, 5 ve 6 numaralı hanelerde yazılı olan
ların herhangi birine beşten aşağı not takdir edildiğinde, sicil süresi içinde düzenlen
miş işlemli yazı ve belgelerin sicil belgesine bağlanması zorunludur. 

Meslekî sicil notu niteliklere göre değil, aşağıdaki maddede gösterilen esaslara 
göre takdir edildikten sonra toplanarak verilir. 

General - amiral sicil belgesi1;, subay sicil belgesi ve meslekî sicil belgesine ait 
sicil tam notu ayrı ayrı (100) yüzdür. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonu muzca aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Tekif Ettiği Metlin) 

A) Askerî savcılar, adlî müşavirler ve yardımcıları ile disiplin subaylığı görevini 
yapan askerî hâkim subaylar için:» 

«E) Askerî adalet müfettişten denetimleri sırasında inceledikleri belgelere ve göz
lemlerine dayanarak general ve amiraller hariç, askerî hâkim, askerî savcı, adlî mü
şavir ve askerî hâkim sınıfından olan disiplin subayları ile yardımcıları hakkında dü
zenleyecekleri hal kâğıtlarını Askerî Adalet Teftiş Kurulu 'Başkanlığına verirler. Bu 
belgeler ilgilinin özlük işlemlerinde değerlendirilmek üzere Askerî Adalet İşleri Baş
kanlığına ve kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarına gönderilir.» 

MADDE 4. — 357 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Birinci Sıntfa Ayrılma 
Madde 15. — Birinci sınıf hâkimliğe geçirilmenin şartları aşağıda gösterilmiştir. 
A) Kıdemli binbaşı rütbesinde bulunmak, 
B) Askerî hâkimlik hizmetinde en az onikİ yılını doldurmuş olmak, 
C) Üsteğmenlik ve daha üst rütbelerin her birinde sicil tam notunun en az 

% 70'i kadar sicil notu ortalaması tutturmuş olmak, 
D) İkiden fazla disiplin cezası almamış olmak, 
E) Affa uğramış olsa bile, mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel hay

siyet ve itibarım kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan hüküm giymemiş bulun
mak. 

Ancak yarbay ve daha üst rütbedeki hâkim subaylar için birinci fıkranın (B) ben
dindeki şart aranmaz. Ayrıca üstün başarı, lisansüstü öğrenim (master veya doktora) 
nedeniyle verilen kıdemler (B) bendinde öngörülen hizmet süresinden sayılır. 

Birinci sınıfa ayrılma işlemindeki değerlendirme, binbaşı, yarbay ve albaylığın 
müteakip yıllarında da yapılır.» 

MADDE 5. — 357 sayılı Kanunun değişik ek 5 inci maddesinin dördüncü fık
rasının (A) bendinin (3) numaraılı alt bendi ve dördüncü paragrafı ile (C) bendinin 
başlangıç kısmı ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(«3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve varsa yarbay ve albay rütbelerine alt sicil 
notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucu bulunacak sıralama notunun, 
sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olmak.» 

«Şahsî ve sicil dosyalan Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenen albaylar, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirilir. Ye
terlik notu yeterlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olıan albaylardan, yeterlik no
tu en yüksek olandaan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir.» 

«C) General ve amirallerin rütbe terfi şartları:» 
«Terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan general - amirallerin şahsî ve sicil dosyaları 

Yüksek Askerî Şûraya gönderilir ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka-
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(Mililî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 357 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Birinci Sınıfa Ayrılma 
Madde 15. — Birimci sınıf hâkıimıliğe geçjiriilmeniın şartları aşağıda gösterilmiştir. 
A) Kıdemli binbaşı rütbesinde bulunmak, 
B) Askerî hâkimlik hizmetinde en az oniki yılını doldurmuş olmak, 
C) Üsteğmenlik rütbesinden itibaren alınan sicl notları toplamının, sicil notu 

adedine bölünmesi sonucunda, sicil tam notunun en az % 70'i kadar not tutturmuş 
olmak, 

D) İkiden fazla disiplin cezası almamış olmak, 
E) Affa uğramış olsa bile, mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel hay

siyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan hüküm giymemiş bu
lunmak. 

Ancak yarbay ve daha üst rütbedeki hâkim subaylar için birinci fıkranın (B) ben
dindeki şart aranmaz. Ayrıca üstün başarı, lisansüstü öğrenim (master veya doktora) 
nedeniyle verilen kıdemler (B) bendinde öngörülen hizmet süresinden sayılır. 

Birinci sınıfa ayrılma işıleminde'ki değerlendirme, binbaşı, yarbay ve albaylığın 
müteakip yıllarında da yapılır.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük; Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

nunu hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Bu işlem sonunda değerlendirme notu, 
değerlendirme tam notunun % 85 veya daha yukarısı olan general - amirallerden, de
ğerlendirme notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi 
ettirilir.» 

MADDE 6. — 357 sayılı Kanunun değişik ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 
dördüncü fıkrasının (C) bendinin (3) numaralı alt bendi ile üçüncü paragrafı ve (E) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (F) bendi eklenmiştir. 

«Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanının rütbesi tuğgeneral - tuğamiral veya 
tümgeneral - tümamiraldir. Başsavcının rütbesi de albay veya tuğgeneral - tuğamiral
dir. Askerî Yüksek tdare Mahkemesinde bu rütbelerde üye bulunmadığı takdirde daha 
ast rütbedekiler rütbe ve kıdem sırasına göre Kanunun yükselmeye ait hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla bu makamlara asaleten atanırlar.» 

3. . «üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve varsa yarbay ve albay rütbelerine ait sicil not
ları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucu bulunacak sıralama notunun, si
cil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olmak». 

«Şahsî ve sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenen albaylar 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirilirler. 
Yeterlik notu yeterlik tam notunun % 85 veya daha yukarısı, olan albaylardan, yeter
lik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi ettiri
lir». 

E) General ve amirallerin rütbe terfi şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbelerinden bir üst rütbede açık 

bulunmak, 
2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen bekleme sü

resini tamamlamış olmak, 
3. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan, şahsî haysiyet ve itiba

rını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı, 1602 sayılı Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 inci maddesinde yazılı cezalardan birini al
mamış olmak, 

4. 1602 sayılı Askerî Yüksek idare Mahkemesi Kanununun 32 nci maddesinde 
belirtilen görevle ilgili suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 33 üncü mad
desinde yer alan şahsî suçlardan mahkûm edilmiş olmamak. 

Terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan general - amirallerin şahsî ve sicil dosyalan 
Yüksek Askerî Şûraya gönderilir ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Bu işlem sonunda değerlendirme notu, 
değerlendirme tam notunun % 85'i veya daha yukarısı olan general - amirallerden, 
değerlendirme notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye 
terfi ettirilir». 

«F) Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edemeyen general r amiraller hakkında 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kaibul Eteği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

uygulanır. Ancak Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın üçte iki 
çoğunluğunun kararı ile bir yıl dajıa aynı rütbede hizmete devam edebilirler». 

Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi üyesi olan albayların kendi istekleriyle emekliye ayrılmaları halinde, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesindeki kadrosuz
luk tazminatı hükümleri uygulanır. 

MADDE 7. — 357 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının (3) numa
ralı bendinin üçüncü paragrafının (h) alt bendinde yazılı olan (1 - 20) rakamları (1 -10) 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8. — 357 sayılı Kanunun değişik 7 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 9. — 357 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tard, ihraç, ye
tersizlik veya disiplinsizlik sebepleriyle emekli edilenler dışında kalan ve birinci sınıfa 
ayrılma niteliklerini kaybetmemiş bulunan emekli askerî hâkim ve savcılar ile halen 
görevde olan ve. birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş bulunan askerî hâ
kim ve savcıların şahsî dosya ve sicilleri üç ay içinde incelenerek bu Kanuna göre 
birinci sınıfa ayrılma işlemleri; geçmişe yönelik malî hak doğurmamak kaydıyla, bi
rinci sınıfa ayrılmayı hak ettikleri tarihten geçerli olmak üzere yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (200) ikiyüz 
tam not üzerinden düzenlenen sicil notlan, (100) yüz tam not üzerinden değerlendiri
lir». 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(Hükümetin Tekif Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başibakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
İV. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişlerii Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

2 * 9 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakam 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İ. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirlı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Kültür ve 
M. 

Turizm Bakanı 
T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İ L _ ^ ) ' » " < ^ T » -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 





Millî Savunma Komiayonunun Kabul Ettiği Metnin Ekleri 
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GENERAL/AMİRAL SİCİL BELGESİ 

HC-1 

BÖLÜM I : PERSONEL KİMLİĞİ 

Görevi 

Adı Soyadı 

Babasının Adı. 

Memleketi ve Doğum Tarihi 

Sınıfı 

Rütbesi 

Sicil Numarası 

Nasbi 

Kıdem Sıra Kitabındaki Yeri 

Sicil Yık 19. 

Sayfa No. Sıra No. 

Fotoğraf 

(Son Rütbeye Ait) 

BÖLÜM II : GÖREV İLE İLGİLİ KAYITLAR 

Sicil süresi içersinde bulunduğu görevler Sicil sürati içertlnds görevinden ayn kaldığı günler. 

Bulunduğu 
Görev 

Süre 

Ay I Gün 
Katılma 
Tarihi 

Ayrılma 
Tarihi 

Görevinden ay
rılış sebepleri 

Süre 

Ay I Gün 
Aynlnuı 
Tarihi 

Katılma 
Tarihi 

BÖLÜM İTİ : SİCİL SÜRESİ İÇERSİNDE ALINAN TAKDİR, TALTİF, MÜKAFAT VE CEZALAR 

Takdir, Taltif ve Mükafatlar Cezalar 

S. No. Açıklamalar S. Ne, Açıklamalar 

BÖLÜM IV : PERSONEL BAŞKANUKLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER 

Ö Z E L 
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|| i l 

„ 4W • N İ T E L İ K L E R 
II BÖLÜM V : • „ II 

(KİŞİSEL, ASKERİ Vrf LİDERLİK VASIFLARI) 1 

II 1. GENEL GÖRÜNÜŞÜ, SOSYAL DURUMU VE TEMSİL YETENEĞİ : (Askeri görünümünü koruması, II 
|[ terbiyesi, nezaketi, hizmet içi ve dışındaki tavır ve hareketi) | | 

I 2. HAK VE ADALET PRENSİPLERİNE UYARLIĞI : (Maiyetinin hak ve menfaatlerini gözetmesi, uy- 1 
II gulamada tarafsızlığı) II 

| 3. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLIĞI VE İTAATİ : (Görevini kanun, nizam ve emirlere göre yap- II 
1 ması, askeri kurallara uyarlılığı) II 

1 4. SORUMLULUĞU BENİMSEMESİ VE İNSİYATİFİ : (Görev için sorumluluktan kaçmaması, kendi- II 
|| sini göreve vakfetmesi, gerektiğinde insiyatif kullanma yeteneği) 1 

|| retme ve yetiştirmede başarjsı) | | 

|| 6. AZMİ, İRADESİ VE DAYANIKLILIĞI : Görevini güçlüklerden yılmadan yapması, fiziki ve fikri yor- | 
| gunluklara dayanıklılığı, sağlığına özeni) | 

II 7. ZEKASI, MUHAKEME VE KARAR YETENEĞİ : (Kavrama, isabetli muhakeme, yerinde ve zama- | 
|| nında karar, açık ve anlaşılır emir verme yeteneği) || 

II 8. GÖREVİNİ PLANLAMA, İCRA, TAKİP VE KONTROLDA BAŞARISI : II 
|| Kıt'a K., Kurum A. (Eğitim, atış, denetleme, tatbikat, manevralar, lojistik ve idari faaliyetlerde | 
| başarısı) | 

I Kh. Sb. (Görevi ile ilgili mevzuata vukufiyeti, görevini planlama, icra, takip ve kontrolda başarısı, II 
| koordinasyon yeteneği) | 

j 9. ÖNGÖRÜRLÜĞÜ VE YARATICILIĞI : (İleriyi görerek önceden tedbir alma, bulma ve bunlardan II 
|| yararlanma yeteneği) || 

II 10. LİDERLİK VE KOMUTANLIK YETENEĞİ : (Sevk ve idarede başansı, disiplin tesisi ve idamesi, 
| | astlarına moral ve mücadele gücü aşılaması, huzurlu ve ahenkli görev yapma ortamı yaratması) | 

II BÖLÜM VII : KUVVET KOMUTANI VEYA J. GN. K.NIN KANAATİ 

11 

Not Toplamı | 

Sicil Notu 

İmzası 1 

Adı Soyadı | 

Rütbesi İl 

Görevi 

Nasbi 

Göreve Katılış Tarihi 

Düzenleme Tarihi | 
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ROLÜM VI : NİTELİKLERE StCtl. ÜSTLERÎNCF. VERİLECEK NOTTAR 
I nd Sicil Üstünün Notlan 

Rk. 

-

Yan ile Rk. Yan ila 

II nd SicU Üstünün Notlan 

Rk. YaaUe Rk. Yan ile 

" -

III ncü SicU Üstünün Notlan 

Rk. Yan ile 

-

Rk. Yaa ile 

Rakamla ( ) Yazı ile ( ) 
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BÖLÜM VIII : SİCİL ÜSTLBRtNtN NİTELİKLER DIŞINDAKİ KANAATLARI 

I nci Sicil Üstü II nci Sicil Üstü III nctt Sicil OstU 

Kıt'asını muharebeye hazırla
ma derecesi : 

Veya birliklerin muharebeye 
hazırlık derecelerinin yüksel
tilmeline katlan : 

Kıt'asını muharebeye hazırla
ma derecesi : 

Veya birliklerin muharebeye 
hazırlık derecelerinin yüksel
tilmesine katkısı : 

Kıt'asını muharebeye hazırla
ma derecesi : 

Veya birliklerin muharebeye 
hazırlık derecelerinin yüksel
tilmesine katkısı : 

Tarih ve İmza Tarih ve imza Tarih ve İmza : 

BÖLÜM IX : DOLDURMA YÖNERGESİ 
1. İkinci bölümdeki «Sicil süresinde görevinden ayn kal
dığı günler» kısmının, «Görevden ayrılış sebebi• hanesi
ne; izin, hava değişimi, istirahat, açıkta, tutuklu, hükümlü, 
kurs ve başka sebeplerden hangileri varsa onlar yazılır. Bu 
süre içerisinde görevden ayn kalınmamıssa bu hanelere bir 
şey yazılmaz. 

2. Üçüncü bölüme; sicil süresi içersinde alınan takdir, tal
tif, mükafat ve cezalar yazılacaktır. Bu bölümün «AÇIK
LAMALAR» hanesine veriliş nedeni, tarih ye veren makam 
yazılacak, takdirname, taltif, berat ve ceza yazılarının bi
rer sureti belgeye eklenecektir. 

3. Dördüncü bölünıe; sicil, ttstlerince herhangi bir şey ya
zılmayacaktır. Bu bölüme Kuvvet ve Gnkur. Per. Bşk. lık-
larınca yapılan işlemler yazılacaktır. 

4. Beşinci bölüm; değerlendirme, her nitelik için paran
tez içersindeki açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır. 
8 nci niteliğin değerlendirilmesinde Kıt'a Komutanı ve Ku
rum Amiri olan General/Amiraller için «Eğitim, atış, de
netleme, tatbikat ve manevralar ile lojistik ve idari faali
yetlerdeki başarısı», diğer görev yerlerindeki General/Ami
raller için «Görevi ile ilgili mevzuata vukufiyeti, görevin 
planlama, icra, takip ve kontrolunda başarısı, koordinasyon 
yeteneği» dikkate alınacaktır. 

5. Altıncı bölüme; verilen notlar hem rakamla nemde 
sicil üstlerinin el yazıları ile doldurulacaktır. Toplamlar da 
her sicil üstü tarafından yapılarak yazılacaktır. Niteliklere 
not takdir edilirken aşağıdaki hususlar gözönünde bulun
durulacaktır : 

a. HER NİTELİK 10 TAM NOT ÜZERİNDEN DE
ĞERLENDİRİLECEK, SİCİL TAM NOTU 100 OLACAK
TIR. 

b. NOTLARIN KARŞILIĞI : 
10 MÜKEMMEL 
9 ÇOK İYİ 

8-7 İYİ 
6 YETERLİ 
5 TAKİP VE KONTROLÜ GEREKİR 

4-3 ZAYIF 
2 -1 ÇOK ZAYIF 

6. Sicil notu, III ncü üst tarafından yönetmeliğin 26 nci 
maddesinde belirtilen esaslara göre bulunarak, ilgili hane
sine rakamla ve elyazısı ile yazılacaktır. 

7. Yedinci bölüme; Kuvvet Komutanı veya Jandarma Ge
nel Komutanı gerek duydukları taktirde, sicil üstü olma
dıkları General/Amiraller hakkında kendi kanaatlarını ya
zacaklardır. 
8. Sekizinci bölüm; I nci, II nci ve III ncü sicil Üstleri sicil 
doldurulan General/Amiralin yetenekleri bakımından özel
liklerini, General/Amirale ait genel kanaatlarını yazacak
lardır. Bu haneye yazılan kanaatler, verilen notlara aykırı 
düşmemeli ve fakat o notları açıklayıcı yönde olmalıdır. 
BU BÖLÜME; KITA KOMUTANLIĞINDA BULUNAN
LAR İÇİN KITASINI MUHAREBEYE HAZIRLAMA 
DERECESİ İLE KITA KOMUTANLIĞINDAKİ BAŞA
RISI KARARGAH VE KURUM AMİRLİĞİNDE BULU
NANLAR İÇİN BİRLİKLERİN MUHAREBEYE HA
ZIRLIK DERECELERİNİN YÜKSELTİLMESİNE KAT
KISI, MUTLAKA YAZILACAK, ANCAK "ÖNCELİKLE 
TERFİ ETMELİDİR" GİBİ İBARELER KULLA
NILMAYACAKTIR . Yazılan kanaatin a l t ı 
İmza edi lecekt ir . 

Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Silahlı Kuvvet
lerden ayırma sicilleri, nitelikler bölümüne not yazılmadan 
bu bölüme (Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir) 
ibaresi yazılmak suretiyle düzenlenir. 

— 4 — 
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SUBAY (ATĞM.-ALB.) SİCİL BELGESİ 
EK-2 

BÖLÜM I : PERSONEL KİMLİĞİ 

Görevi 
Adı Soyadı 
Babasının Adı 
Memleketi ve Doğum Tarihi 
Sınıfı 
Rütbesi 
Sicil Numarası 
Nasbi 
Aylık Derece ve Kademesi 
Muvazzaf - Yedek - Sözleşmeli 
Kıdem Sıra Kitabındaki Yeri 

Sicil Yüı 19.. 

Sayfa No. Sıra No. 

Fotoğraf 

(Son Rütbeye Alt) 

BÖLÜM II : GÖREV İLE İLGİLİ KAYITLAR 

Sicil süresi içersinde bulunduğu görevler Sicil sureti içersinde görevinden ayn kaldığı günler. 

Bulunduğu 
Görev 

Süre 
Ay Gün 

Katılma 
Tarihi 

Ayrılma 
Tarihi 

Görevinden ay
rılış sebepleri 

Süre 
Ay Gün 

Ayrılma 
Tarihi 

Katılma 
Tarihi 

BOLÜM III : SİCİL SÜRESİ İÇERSİNDE İŞTİRAK ETTİĞİ KURSLAR VE BAŞARI DERECESİ 

S. No. Kursun Adı Başlama-Bitim Tarihi Süre Basarı Derecesi 

BÖLÜM IV : SİCİL SÜRESİ İÇERSİNDE ALINAN TAKDİR, TALTİF, MÜKAFAT VE CEZALAR 

Takdir, Taltif ve Mükafatlar Cezalar 

S. No. Açıklamalar S. No. Açıklamalar 

BÖLÜM V : KUVVET PERSONEL BAŞKANLIKLARINDA TAPILACAK İŞLEMLER 

L Stok No. : 586 
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BÖLÜM V I : N İ T E L İ K L E R 
(KİŞİSEL, ASKER} VE LİDERLİK VASIFLARI) 

1. GENEL GÖRÜNÜŞÜ, SOSYAL DURUMU VE TEMSİL YETENEĞİ : (Askeri görünümünü koruması, 
terbiyesi, nezaketi, hizmet içi ve dışındaki tavır ve hareketi, kişisel menfaatlerine düşkün olmaması) 

2. HAK VE ADALET PRENSİPLERİNE UYARLIĞI : (Maiyetinin hak ve menfaatini gözetmesi, uygu
lamada tarafsızlığı) 

3. DİSİPLİN KURALLARINA UYARUĞI VE İTAATİ : (Görevini kanun, nizam ve emirlere göre yap
ması, askeri kurallara uyarlılığı) 

4. MESLEK BİLGİSİ, TEMEL ASKERİ BİLGİ DÜZEYİ VE GENEL KÜLTÜRÜ : 

5. İŞBİRLİĞİ RUHU, YETİŞTİRME, ANLATIM VE İKNA YETENEĞİ : (Başkaları ile ahenkli çalışa
bilmesi, emri altındakilere öğretme ve yetiştirmede, yazılı ve. sözlü anlatımda başarısı) 

6. AZMİ, İRADESİ, DAYANIKLILIĞI VE CANLILIĞI : (Görevini güçlüklerden yılmadan yapması, fi
ziki ve fikri yorgunluklara dayanıklılığı, sağlığına özeni) 

7. ZEKASI, MUHAKEME VE KARAR YETENEĞİ : (Kavrama, isabetli muhakeme, yerinde ve zama
nında karar, açık ve anlaşılır emir verme yeteneği) 

8. GÖREVİNİ PLANLAMA, İCRA, TAKİP VE KONTROLDA BAŞARISI : 
Kıt'a K., Kurum A, (Eğitim, test, atış, denetleme, tatbikat ve manevralarda, lojistik ve idari faa

liyetlerde ve kışla düzenindeki başarısı) 
Kh. Sb. (Görevi ile ilgili mevzuata vukufiyeti, görevini planlama, icra, takip ve kontrolda başarısı, 

koordinasyon yeteneği) 
öğr. Sb. (Verilen görevi tam ve zamanında yapması) 

9. ÖNGÖRÜRLÜĞÜ VE YARATICILIĞI : (İleriyi görerek önceden tedbir alma, bulma ve bunlardan 
yararlanma yeteneği) 

10. LİDERLİK VE KOMUTANLIK YETENEĞİ : (Sevk ve idarede başarısı, birliğinde disiplin tesisi 
ile personelinde kıyafet ve kurallara uygun davranış sağlamadaki başarısı, astlarına moral ve mü
cadele gücü aşılaması, huzurlu ve ahenkli görev yapma ortamı yaratması, sorumluluğu benimseme
si, insiyatifi tereddütsüz kulanması) 

BÖLÜM VIII : KUVVET KOMUTANI VEYA J. GN. K.NIN KANAATİ Not Toplamı 

Sicil. Notu 

İmzası 

Adı Soyadı 

Rütbesi 

Görevi 

Nasbi 

Göreve Katılış Tarihi 

Düzenleme Tarihi 
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BÖLÜM VII : NİTELİKLERE SİCİL ÜSTLERİNCE VERİLECEK NOTLAR 
I nci Sicil Üstünün Notları 

Rk. 

. 

Yazı Ue Rk. Yazı Ue 

II nci SicU üstünün Notlan 

Rk. YazıUe Rk. Yazı Ue 

III ncü SicU Üstünün Notlan 

Rk. Yazı ile Rk. Yazı Ue 

Rakamla ( ) Yazı Ue ( ) SicU Notu Kademe Uerlemesine M T ? İ , l \ 1 ! f * — 
Elverişlidir 

' 
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BÖLÜM IX : SİCİL ÜSTLERİNİN NİTELİKLER DIŞINDAKİ KANAATLARJ 

I nci SicU Üstü II nci Sicil ÜstU III «eti Sicil ÜstU 

Kıt'Minı muharebeye hazırla
ma derecesi : 

Veya bitliklerin muharebeye 
hazırlık derecelerinin yüksel
tilmesine katkısı : 

— Kıt'asmı muharebeye hazırla
ma derecesi : 

— Veya birliklerin muharebeye 
hazırlık derecelerinin yüksel
tilmesine katkısı : 

— Kıt'asmı muharebeye hazırla-
r ma derecesi : 

— Veya birliklerin muharebeye 
hazırlık derecelerinin yüksel
tilmesine katkısı : 

Tarih ve İmza : Tarih ve İmza : Tarih ve İmza : 

BÖLÜM 9 DOLDURMA YÖNERGESİ 

1. İkinci bölümdeki «Sicil sürelinde görevinden ayrı kal
dığı günleri kısmının; «Görevden ayrılış sebebi» hanesine; 
izin, hava değişimi, istirahat, açıkta, tutuklu, hükümlü, kurs 
ve başkajtebeplerdcn hangileri varsa onlar yazılır. Bu sü
re içerisinde görevden ayrı kalınmamışsa bu hanelere bir 
şey yazılmaz. . 
2. ÜçüncU bölüme; personelin sicil süresi "içinde iştirak 
ettiği kurslar, süreleri ve basan dereceleri belirtilmek su
retiyle yazılacaktır. 
3. Dördüncü bölüme; sicil suresi içinde alınan takdir, mü
kafat ve cezalar yazılacaktır. Bu bölümün «AÇIKLAMA 
LAR» hanesine veriliş nedeni, tarih ve veren makam ya
zılacak, takdirname, taltif, berat ve ceza yazılarının birer 
sureti belgeye eklenecektir. 

4. Besinci bölüme; sicil,üstlerine* herhangi bir sey yazıl
mayacaktır. Bu bölüme Kuvvet Personel Başkanlıklarınca 
yapılan işlemler yazılacaktır. 

5. Altıncı Bölüm : Değerlendirme her nitelik için paran
tez içersindeki açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır. 
8 nci niteliğin değerlendirilmesinde; Kıt'a Komutanı ve 
Kurum Amiri olan subaylar için «Eğitim, test, atış, denet
leme, tatbikat ve manevralarda, lojistik ve idari faaliyet
lerde ve kışla düzenindeki başarısı >, diğer subaylar için 
«Görevi ile ilgili mevzuata vukuflyeti, görevin planlama, 
icra, takip ve kontrolundaki başarısı, koordinasyon yetene
ği», Harp Akademilerinde ve sınıf okullarmda öğrenim 
görmekte olan öğrenci subaylar için «Verilen görevi tam 
ve zamanında yapması» dikkate alınacaktır. 

6. Yedinci bölüme, verilen notlar hem rakamla hem de 
sicil üstlerinin elyazılan ile doldurulacaktır. Toplamlar da 
her sicil üst tarafından yapılarak yazılacaktır. 
Niteliklere not takdir edilirken aşağıdaki hususlar gözönün-' 
de bulundurulacaktır : 

a. HER NİTELİK 10 TAM NOT ÜZERİNDEN DE
ĞERLENDİRİLECEK, SİCİL TAM NOTU 100 OLACAK
TIR. 

b. NOTLARIN KARŞILIĞI : 
10 MÜKEMMEL 
9 ÇOK İYİ 

8-7 İYİ 
6 YETERLİ 
5 TAKİP VE KONTROLÜ GEREKİR 

4-3 ZAYIF 
2-1 ÇOK ZAYIF 

7. Sekizinci bölüme; rütbe terfi sırasında bulunan Albay
lardan Yüksek Askeri Şura'ya değerlendirilmek üzere gön
derilecek olanlara, ilgili Kuvvet Komutam (I. Sb. lan için 
Jandarma Genel Komutanı) genel görüş yazabilir. 
8. Skil notu, III ncü üst tarafından, yönetmeliğin 26 nci 
maddesinde belirtilen esaslara göre bulunarak, ilgili hane
sine rakamla ve elyazısı ile yazılacaktır. Aynca aynı ha
nede sicil notunun kademe ilerlemesi yapmaya elverişli olup 
olmadığı diğeri çizilmek suretiyle gösterilecektir. 
9. Dokuzuncu bölüme; I nci, II nci ve Di ncü sicil üst
leri sicil doldurulan subaya ait genel kanaatlarını yazacak
lardır. Genel kanaat olarak o subayın kıt'ada başardı olup 
olmadığı, Kıt'a Komutanlığı yapıp yapamıyacağı, genel ye
tenekleri bakımından özellikleri yazılacaktır. Bu haneye ya
zılan kanaatler, verilen notlara aykırı düşmemeli ve fakat 
o notları açıklayıcı yönde olmalıdır. BU BÖLÜME KITA 
KOMUTANLIĞINDA BULUNANLAR İÇİN KITASINI 
MUHAREBEYE HAZIRLAMA DERECESİ İLE KITA 
KOMUTANLIĞINDAKİ BAŞARISI, DİĞER GÖREV 
YERLERİNDE BULUNANLAR İÇİN BİRLİKLERİN 
MUHAREBEYE HAZIRLIK DERECELERİNİN YÜK
SELTİLMESİNE KATKISI, MUTLAKA YAZILACAK, 
ANCAK "ÖNCELİKLE TERFİ ETMELİDİR" GİBİ 
İBARELER KULLANILMAYACAKTIR. Y a z ı l a n 
kanaatin a l t ı imza edilecektir. 

Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Silahlı Kuvvetler
den ayırma sicilleri, nitelikler bölümüne not yazılmadan 
bu bölüme (Silahlı Kuvvetlerde kalması Uygun Değildir) 
ibaresi yazılmak suretiyle düzenlenir. 
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MESLEKİ StCİL BELGESİ 

(Askerî Hâkimler, Askerî Savcılar, Adlî Müşavirler ile 
Yardımcıları ve Disiplin Subayları için) 

Bölüm : I 

Görevi 

Adı, Soyadı 

Babasının Adı 

Memleketi ve Doğum Tarihi 

Sınıf ve Rütbesi 

Sicil No. su 

Nasbi 

Bölüm : II 

Sicil Yılı : 19 

Fotoğraf 
(Son rütbeye ait) 

Meslek Sicil Notu 
Rakamla 

Yazı ile 

Bölüm : III 

Meslekî Sicil Belgesini düzenleyenlerin 

imzası 

Adı ve Soyadı 

Sınıf ve Rütbesi 

Sicil Numarası 

Düzenlendiği Tarih 

DOLDURMA YÖNERGESİ 
1. Meslekî sicil belgesinin I inci ve III üncü bölümü, daktilo ile doldurulur. 
2. II nci bölüm, mürekkepli kalemle yazılır. 
3. Verilen not üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Yanlışlar, üzeri okunaklı şe

kilde çizilmek suretiyle iptal edilerek doğrusu üstüne yazılır ve yanı imzalanır. 

Ö Z E L 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 239) 

Harp Akademileri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/500) 

r.c, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 10 t 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn, Md. 
07/101 - 1923/03556 

TÜRKİYE IBÜYIÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru
lunca 19.7.1988 tarihinde kararlaştırılan «Harp Akademileri Kanunu Tasarısı» ile ge
rekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1. İlik olarak 1848 yılında İstanbul'da Harbiye'de «Mekteb-i Fiinunu Harbiyeyi 
Şahane Erkânı Harbiye Sınıflan» olarak öğretime başlıayaın Harp AkademıMeni 136 
yılık geçmişi içinde Ibugüne kadar değişik isimlerle faailiyetini sürdürmüş ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerine hizmette bulunmuş en üst seviyede bir öğretim müessesesidir. 

Bu öğretim müessesesi, ilk kuruluşunda, 1864 tarihli «Erkanı Harp Nizamnamesi» 
ile, Cumhuriyet döneminde bu nizamnamenin yürüdükten kaldırılması üzerine 1956 
yılına kadar Genelkurmay IBaşfcanlığınun emirleri ile yönetilmiştir. 1956 yılında Harp 
Akademileri talimatı yürürlüğe girmiş ve 1971 yılma kadar kuvvetini bir Kanundan 
almayan talimatla Harp Akademilerinin yönetimi sürdürülmüştür. 

2. Halen yürürlükte bulunan 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu, 5 Ağustos 
1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 
bilim ve tekniğin getirdiği yenilikler ve bunların eğitim ve öğretim kurumlarına yan
sıması, Millî Güvenlik konularında meydana gelen değişiklikler Harp Akademileri 
bünyesinde yeni eğitim ve öğretim kurumlarına yer verilmesine neden olmuştur. 



— 2 — 

Böylece, Harp Akademilerinin her yönü ile gelişen faaliyetleri, yürürlükte bulu
nan Harp Akademileri Kanunu ile karşılanamaz hale gelmiştir. Aslında yürürlükte 
bulunan Kanun 1971 tarihini taşımakta ise de, bu Kanun 1966 yılında hazırlanmış ve 
o günlerin ihtiyaç ve bilgilerini kapsar şekilde düzenlenmiş, ancak muhtelif gecikme
ler nedeni ile 1971 tarihinde yürürlüğe girebilmiştir. 

Millî Güvenlik sorununun yalnızca askerlerin problemi ve konusu olmadığı daha 
tkinci Dünya Harbi başlarında anlaşılmış ve uygulaması buna göre yapılmıştır. Millî 
Güvenlik sorumluluğu tüm kamu ve özel kesim müesseselerini de kapsamaktadır. Her 
sorumluluk, ifası için yeterli bilgiyi gerektirdiğinden Millî Güvenlik sorunlarını tartış
mak ve öğrenmek de yalnız askerlerin değil, üst seviyede bütün kamu ve özel kesim 
görevlilerinin yükümlülüğü haline gelmiştir. Zamanımızın topyekün harpleri devlet
lerin millî güçlerini geniş ölçüde etkilemektedir. Gerek barış zamanında, gerekse harp 
içinde sivil ve asker kişiler millî gücün gelişmesi ve kullanılması amacına dönük koor-
dineli çalışmaları yürütmek zorunluluğundadır. Bu nedenle muhtemel bir harpte millî 
gücün daha etkin ve koordineli bir şekilde kullanılması hususlarını öğretmek amacı 
ile eğitim yapan Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademilerinin tanımlarının, ku
ruluş ve görevlerinin ve öğrenime katılacakların hak ve statülerinin yasal hükümlere 
bağlanması zaruri görülmüştür. 

3. Harp Akademilerinin her yönü ile gelişen faaliyetlerini düzenlemek ve Silahlı 
Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademilerine de açıkça yer vermek amacıyla hazırlanan 
bu Kanun Tasarısı 12 Eylül 1980 tarihine kadar Millet Meclisi Millî Savunma Komis
yonunda görüşülmek üzere sıra beklemekteydi. 

12 Eylül 1980'den sonra anılan Kanun Tasarısı geriye alınmış ve Silahlı Kuvvet
lerce yeniden incelemeye tâbi tutulmuş ve Kanun Tasarısı geliştirilmiştir. 

4. Yeniden hazırlanan bu Kanun Tasarısı ile aşağıdaki yenilikler getirilmekte
dir. 

a) Kanun Tasarısına, Kanunun çıkarılma amacını belirleyen amaç ve kapsam 
maddesi konulmuştur. 

b) Kanun Tasarısına, Kanunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde tanımlar mad
desi ilave edilmiştir. Bu maddede; 

1. Harp Akademilerinin tanımı, Kuvvet, Silahlı Kuvvetler, Millî Güvenlik Aka
demileri ile bünyesindeki diğer kuruluşları kapsayacak ve yetiştirilen personelin sevi
yesini kesin olarak belirtecek şekilde yapılmıştır. 

2. Akademik eğitim - öğretimin tanımı yapılmıştır. 
3. Harp Akademileri öğretim elemanları açıklığa kavuşturulmuş ve Yükseköğ

retim Kanunu ile uyum sağlanmıştır. 
c) 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununda Silahlı Kuvvetler ve Millî Güven

lik Akademileri açıkça yer almadığı için eğitim ve öğretim süreleri de belirtilmemiş
tir. Söz konusu akademilere Tasanda açıkça yer verilmiştir. 

d) Harp Akademilerinin kuruluşunda bulunan organların ihtiyaca göre bir ko
mutanlık altında birleştirilebileceği belirtilerek kuruluşa elastikiyet getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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e) Yürürlükteki Kanunda Harp Akademilerinin görevleri, eğitim ve öğretim 
amaç ve hedeflerini kapsayacak şekilde açıkça belirtilmemiştir. Bu durum muhtelif 
zamanlarda eğitim - öğretim açısından değişik uygulamalar olalbileceği endişesini ya
ratmaktadır. Tasarı, bu konuda Harp Akademilerine görevler getirmekle eğitim - öğ
retimi objektif kıstaslara bağlamıştır. 

f) Tasarıda, Harp Akademilerinde eğitim - öğretimin düzenlenmesi ve değer
lendirilmesi maksadıyla teşkil edilecek kurulların görevleri, kuruluşu ve çalışma şekil
leri açık olarak belirtilmiştir. 

g) Hazırlanan Tasarı ile Kuvvet Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetler Aka
demisine giriş şaftları Yönetmeliğe atıf yapılarak gelişmeye açık tutulmuş, NMillî Gü
venlik Akademisinde subaylar ile Bakanlıkların ve gerektiğinde özel kesimin üst ka
deme yöneticilerinin öğrenim görmesi hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca yabancı uyruklu subayların Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile Harp Akademilerine kabul edilebileceği esası getiril
miştir. 

h) Harp Akademilerine girişe engel haller, taksirli suçları kapsam dışı bıraka
cak şekilde tek tek sayılmak suretiyle 1467 sayılı Kanundaki katı hüküm ortadan 
kaldırılmıştır. 

i) Tasarıda Kuvvet Harp Akademileri giriş sınavlarını kazanan subaylardan seçi
lenlerin yabancı ülke Harp Akademilerinde öğretim görmelerine imkân sağlanmıştır. 

j) Tasarı ile getirilen bir diğer husus da Askerî Bilimler Araştırma Merkezine 
işlerlik kazandırmak üzere bu Kurula seçilecek üyelerle ilgili hükümlerin düzenlen
mesidir. 

Tasarı, yürürlükteki Kanunun yerine ikame olacak şekilde hazırlandığından 1467 
sayılı Harp Akademileri Kanunu tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Harp Akademilerinin ve bünyesindeki kuruluşların 
teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğretim elemanları ve öğre
time katılanlarla bu Komutanlığa bağlı 'birimlerin düzenleneceği ifade edilmektedir. 

Madde 2. — Bu Kanunda geçen bazı önemli kavramlar ve terimler bu Kanun
daki anlamları doğrultusunda tanımlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde, Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birimlerin ve 
Harp Akademilerinin kuruluş ve kadrolarının Silahlı Kuvvetler kuruluş ve kadroların
da gösterileceğini belirtmektedir. Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde oluştu
rulan akademik birimler sayıldıktan sonra «ihtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığın
ca teşkil edilecek diğer eğitim - öğretim birimleri» hükmü getirilmektedir. Böylece ça
ğın gerektirdiği hızlı gelişme ve değişiklikleri izlemek zorunluluğu karşısında gerekli 
çalışmaları yapabilecek akademik birimlerin yaratılmasına imkân vermektedir. Ayrıca 
birimlerin bir komutanlık altında birleştirilebileceği esası getirilerek kadro ve kuru
luşlara elastikiyet kazandırılmaktadır. 

TurJçiya Büyük Millet Meclisi (S. Sayıa : 239) 
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Madde 4. -» Bu madde ile Harp Akademileri Komutanlığının genel olarak gö
revleri belirtilirken bünyesindeki akademik birimlerin de görevleri amaç ve ana ilke
lere uygun olarak düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Harp Akademilerinde eğitim - öğretimin düzenlenmesi ve değerlen
dirilmesi amacıyla teşkil edilecek kurullar düzenlenmektedir. Her Akademinin bir ku
rulu olacağı gibi bunların üstünde teşkil edilecek Harp Akademileri Yüksek Ku
rulunun hangi makam sahiplerinden oluşacağı belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile öğretim elemanlarının görevlerinin eğitim - öğretim, 
bilimsel ve meslekî araştırma yapmak olduğu belirtilmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile, Harp Akademileri öğretim elemanı kadrolarına atan
dırılacak subayların niteliklerinin, seçimlerinin, hizmet sürelerinin ve yetiştirilmelerinin 
yönetmelikte belirtilecek esaslara göre düzenleneceği belirtilmektedir. 

Madde 8. — Bu madde ile, Harp Akademilerinin öğretim elemanı ihtiyacının 
karşılanma usul ve esasları 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu paralelinde düzenlen
mektedir. 

Madde 9. — Bu madde ile yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin esaslar 
düzenlenmektedir. 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanununun hükümlerinin bun
lar hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür. 

Madde 10. — Bu madde ile Harp Akademilerine giriş esasları ve yabancı uyruklu 
subayların durumu belirlenmiştir. Kuvvet Harp Akademilerine ve Silahlı Kuvvetler 
Akademisine alınacak subaylar için bir elastikiyet getirilmiş ve katılacak subayların 
nitelikleri ile seçim esaslarının yönetmelikle saptanacağı belirtilerek gelişmeye açık 
tutulmuştur. 

Madde 11. — 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun halen yürürlükte bulu
nan 4/b maddesinde, eylemin nitelik ve sonucuna, fiilin karşılığı cezaya bakılmaksızın 
taksirli suçlar dışında kalan her türlü mahıkûmiyetin harp akademilerin© girişe engel 
sayılması nedeniyle, emsalleri arasında çalışkanlığı, hizmet anlayışı ve diğer özellik
leri ile sivrilen, kurmay sulbay olmaya her yönü ile layık subayların mağduriyetlerinin 
önlenmesi için bu madde düzenlenmiştir. Böylelikle taksirli suçlarla kamu düzeninde 
büyük bir tahribat yaratmayan suçlardan 21 güne kadar özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile 
mahkûm edilenlere veya cezalandırılanlara da harp akademilerine giriş hakkı tanın
ması amaçlanmıştır. 

Bunun yanında, sıralı sicil amirlerinden biri tarafından, kendisinin eş veya ço
cuklarının tutum ve davranışlarından dolayı akademiye girmeye layık görülmeyen su
bayların kuvvet harp akademilerine alınmaları önlenmektedir. 

Madde 12. — Harp akademilerinde yapılacak eğitim - öğretimin süreleri, savaş 
ve savaşı gerektiren hallerde Genelkurmay Başkanlığınca eğitim - öğretime ara verile
bileceği bu madde ile belirtilmektedir. 

Madde 13. — Kuvvet harp akademileri öğrenimi sırasında taksirli suçlar hariç 
olmak üzere 7 gün ceza alan subaylarla, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları ve 
12 nei maddede belirtilen girişe engel halleri tespit edilenlerin bu madde gereğince 
akademiden çıkarılacakları öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Ayrıca kendi isteğiyle kuvvet harp akademilerinden ayrılmak isteyenlerin de aka
demi ile ilişkisinin kesileceği hükme bağlanmıştır, 

Madde 14. — Bu madde ile, kuvvet harp akademilerinden mezun olanlara dip
loma verileceği ve 'kurmaylıklarının Genelkurmay Başkanlığınca onaylanacağı öngö
rülmektedir. 

Madde 15. — Bu madde ile öğretim elemanlarının ve eğitim - öğretime katılan 
personelin eğitim - öğretimde kullanacakları malzemelerin Devlet tarafından karşıla
nacağı belirtilmektedir. 

Madde 16. — Birinci fıkraya göre, akademilerde devamlı veya geçici sivil öğre
tim elemanları görevlendirilebilecektir. Bunlardan devamlı görevlendirilenlerin özlük 
hakları ile ilgili ödemeler, Harp Akademileri Komutanlığınca 2914 sayılı Yükseköğ
retim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılacaktır. Geçici olarak görev
lendirilecek sivil öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanuna göre, Harp Akademileri 
Komutanlığınca ücret ödenecektir. Bu personelin aslî görevli oldukları yükseköğretim 
kurumlarındaki diğer özlük hakları saklı kalacaktır. 

tkinoi fıkraya göre, ek görev verilecek asker veya sivil öğretim elemanlarına veya 
görevlendirilecek asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu konferansçılara bütçe 
kanunlarında belirtilen esaslara göre ücret ödenecektir. 

Madde 17. — Bu madde ile Askerî Bilimler Araştırma Merkezi üyeleri ile ilgili 
esaslar belirtilerek Askerî Bilimler Araştırma Merkezine işlerlik kazandırılmaktadır. 

Madde 18. — Bu madde ile yabancı ülke harp akademilerine öğrenime gidecek 
subaylar ile ilgili esaslar düzenlenmektedir. 

Madde 19. — Bu maddede bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ayrıntıların yönet
melikle düzenleneceği belirtilmektedir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler çıkıncaya kadar eski 
yönetmeliğin bu Kanuna aykın olmayan kısımlarının uygulanmasına devam edileceği 
belirtilmektedir. 

Madde 20. — 1467 sayıîı Harp Akademileri Kanununun yüıürlükten kaldırılacağı 
belirtilmektedir. 

Madde 21. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade 
edilmektedir. 

Madde 22. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtilmek
tedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı 24.11.1988 

Sayı ; 138 
Konu : Görüş Alma Hk, 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 19.10.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 
1/500 Esas Numaralı «Harp Akademileri Kanunu Tasarısı» 4.11.1981 tarih ve 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yakın ilgisi dolayısıyla, mezkûr Kanunun Yüce 
Meclisimizde müzakeresinde asıl Komisyon olan Milli Eğitim Komisyonunun görü
şünün alınması içtüzüğün 35 inci' maddesi gereğince Komisyonumuzca kararlaştırıl
mıştır. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Recep O. Ergun 
Kayseri Milletvekili 

Milî Savunma Komisyonu Başkanı 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 7.3. 1989 
Esas No. : 1/500 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 24.11.1988 tarihinde, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre görüşü

müzün alınması için asıl komisyonu olan Millî Savunma Komisyonundan komisyonu
muza havalesi istenen (1/500) esas numaralı «Harp Akademileri Kanunu Tasarısı» ko
misyonumuzun 22.2.1989 tarihli toplantısında Millî Savunma Bakanlığı ve YÖK tem-
silcilerininde iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca; Kanun tasarısının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili 
bölümleri ele alınmış ve adı geçen kanunla tasan arasında gerek genel sistematik kod-
lama usulü ve gerekse bazı tanımlarda uygunluk sağlanması yönünden hazırlanan me
tin önerilmiştir. 

Buna göre : 
Genel kodlama sistematiğinin; 
Örnek : 1 — 

a) 

m 
şeklinde tüm tasarıda uygulanması; 

Tüirkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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1. Tasarının tanımlar başlıklı 2 nci maddesinin kodlanmasının ve maddede öne
rilen değişikliğin; 

Madde 2. — Bu kanunda geçen; 

a) Harp Akademileri: 

b) Eğitim - öğretim: 
c) Öğretim Elemanları : 

(1) Öğretim Üyeleri: Haırp Akademilerinde görevli Asker veya Sivil Profesör; 
Doçent ve Yardımcı Doçentlerdir. 

(2) Öğretim Görevlisi: 

(3) Eğitim - öğretim Planlamacısı: 

(4) İnceleme ve Araştırma Görevlisi: 

2. Tasarının 3, 4, 5, 6, 10, 11 ve 13 üncü maddelerindeki kodlamanın da 2 nci 
maddede olduğu gibi ve örnek kodlama sistemine uygun olarak yapılması; 

3. Tasarının 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinde « hizmet 
süreleri» ibaresinden sonra gelmek üzere «aynı bilim dalında çalıştığı takdirde, üni
versitede geçmiş sayılır ve bunların akademik yükseltilmeleri 2547 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yürütülür.» ibaresinin eklenmesi; 

4. Tasarının 9 uncu maddesinin son cümlesinin madde metninden çıkarılarak, 
yerine «Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödene
cek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Millî Savunma Bakan
lığınca tespit edilir.» cümlesinin eklenmesi; 

Uygun mütalaa edilmektedir. 

Raporumuz Millî Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Avni Akyol 

istanbul 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üy* 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
Rıza Yûmaz 

Ankara 

Başkanvekili 
Kemal Karhan 

İzmir 

' Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Kenan Süzer 

Tofcat 

Üye 
M. Ali Doğuslu 

Bingöl 
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Üye Üye 
Cemal Şahin Türkân Akyol 

Çorum İzmir 

Üye Üye 
A. Erdem Bay azıt Bülent Atasayan 
Kahramanmaraş Kocaeli 

Üye Üye 
Adil Küçük H. Aydın Arvasi 

Konya Van 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 18 .4 t 1989 

, Esas No. : 1/500 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Harp Akademileri Kanunu Tasarısı, Komisyonumuzun 12,4.1989 tarihli 14 üncü 
Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü^ 

Tasarının gerekçesinde de tafsilatıyla arz edildiği üzere; Türk Silahlı Kuvvetlerine 
üst seviyede eğitim ve öğrenim veren Harp Akademileri 1848 yılında İstanbul'da faa
liyete geçmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Erkân-ı Harbiye Nizamnamesi ile, 1956 yılına ka
dar Genelkurmay 'Başkanlığının emirleri ile 1971 yılına kadar da Harp Akademileri 
talimatı ile yönetimini sürdürmüştür. 

Harp Akademileri ancak 1467 sayılı Kanunla 1971 yılında yasal dayanağa kavuş
muştur. 1467 sayılı Kanunda Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademisi açıkça yer 
almamıştır. Ayrıca Harp akademileri bünyesinde yer alan Askerî Bilimler Merkezine 
de işlerlilk 'kazandırmak gerekmektedir. Bu Kanundan 10 yıl sonra yürürlüğe giren 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunuyla da paralellik sağlaması gibi sebeplerle Harp Akademi
leri Kanununun yeni baştan düzenlenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Tasarıyı olumlu bulan Konüsyonumuz, tümü üzerindeki müzakerelerden sonra 
maddelerin görüşmesine geçmiştir, 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edil-
miştıir. 

Tasarının; 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10ı, 11 ve 13 üncü maddeleri genel kodiama sistema
tiği kuralı dikkate alınarak Komisyonumuzca bu maddelerin yeniden yazılması karar-
laştırılmıştır. 

Tasarının tanımlar başlığı altındaki 2 nci maddesi Milli Eğitim Komisyonunun 
görüşü nazarı dikkate alınarak «öğretim üyesi kavramı» tarif edilerek madde metnine 

TiMciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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dahtil eâÜm^tir. Aaflrieırî »Bilimler Araştırma Merkezinde görevlendirilecek kişiler askerî 
bilimler alanında sadece araştırma ve inceleme yapacaklarından öğretim elemanı ta
nımı dışında tutulmuşlardır. Bunların askerî bilimler alanındaki tecrübelerinden yarar
lanmak için gerektiğinde akademi öğrencilerine konferanslar vermeleri ile öğretim 
fonksiyonuna da' iştirak edebilmelerini sağlamak gayesiyle 2 nci madde yeniden dü
zenlenmiş ve bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

öğretim Elemanlarının Görevleri Başlığı altındaki tasarının 6 ncı maddesinin 
1 inci fıkrasının (a) bendindeki (tespit edilmiş) kavramı statikliği çağrıştırmaktadır. 
Meslekî ve genel konularda bilgi artırmanın sınırlarını önceden çizmek mümkün de
ğildir. Esasen tespit keyfiyetinin günün şartlarına uygun bir çağdaş eğitimi verecek 
tarzda idarece saptanacağı muhakkaktır. 

(a) bendinde yer alan «yetkili makamlarca» ibaresi madde metninden çıkarılarak 
gereksiz bir tekrardan kaçınılmıştır, öğretim elemanlarına görev verecek olan makam
ların, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili olmaları halinde bu görevi verebilecekleri do
ğaldır. «Verlecek görevler» yerine «verilecek diğer görevler» şeklinde değiştirilmiş 
böylece (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan diğer görevlerin de olabileceği düşünül
düğünden 6 ncı madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yabancı Uyruklu öğretim Elemanları başlıklı tasarının 9 uncu maddesinde ya
bancı uyruklu personelin ilgili mevzuata göre sözleşmeli olarak istihdam edileceği ön
görülmüş ise de1, bu husus açıkça belirtilmemiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 34 üncü maddesi yükseköğretim kurumlarında görevlendirilecek personelin görev
lendirme esaslarını ayrıca düzenleyerek, sözleşme yapmaya yetkili kuruluş olarak üni
versite rektörü gösterilmiş bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Devlet tü
zelkişiliğini kullanabilen 'Millî Savunma Bakanlığının sözleşmeyi yapacağı aşikâr ol
duğundan bu husus özellikle belirtilmiştir. 

2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yer alan usulî işlemler, Harp Akademi
leri yönünden uygunluk doğuracak şeküde 'bu tasarıya eklenmiştir. Böylece «ilgili mev
zuat» ifadesinin doğuracağı duraksama bertaraf edilmiştir. Bu şekilde sözleşme ile ça
lıştırılacak yabancı uyruklu personele, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 
yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı öngörül
müştür. 2914 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi; sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı 
uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücretin Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas
lar dahilimde Yükseköğretim Kurulunca tespit edileceğini ifade etmektedir. Bakamlar 
Kurulunca, 2914 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca belirlenecek esaslar çerçeve
sinde bu personele ödenecek ücretin Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmesi öngö
rüldüğünden 9 uncu madde yukarıda arz edilen nedenlerle yeniden düzenlenerek Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Harp Akademilerine Giriş Esaslarını gösteren tasarının 10 uncu maddesinin 
4 üncü bendindeki (Genelkurmay Başkanlığının! muvafakati ve) ibaresine gerek görülme
diğimden metinden çıkarılmış ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul: edilmiştir. 

Harp Akademilerine girişe engel halleri gösteren tasarının 11 inci maddesinin (c) 
bendinin ikinci satırındaki veya kelimesinden sonra, metne açıklık getirmek gayesiyle 
(birden fazla) ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Tasarının 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18.,19, Geçici Maıdde, 20 ve 21 inci maddeleri Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbu Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep O. Ergun 

Kayseri 

Kâtip 
Mehmet Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Rifat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
Ramız Sevinç 

İzmir 

Üye 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 

Üye 
İrfan D emir alp 

Samsun 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Üye 
Hasan Pertev Asçıoğlu 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

HARP AKADEMİLERİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Hrap Akademileri Komutanlığı ile bu Ko
mutanlığa bağlı birimlerin; teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorumluluklarım be
lirlemek; harp akademilerinde eğitim, - öğretim ilkeleri ile öğretim elemanları ve öğ
renime katılanlarla ilgili esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 

1. Harp Akademileri : Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda, yüksek düzeyde 
akademik eğitim - öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlerde komutanlık ve karargâh subayı 
niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik 
karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silahlı Kuv
vetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneti
cilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, özellikle, stratejik ko
nularda araştırma ve geliştirme yapan bilim ve ihtisas kuruluşunu, 

2. Akademik Eğitim - Öğretim : Harp akademileri eğitim - öğretimine katılan 
personele askerî bilimler, millî güvenlik, komutanlık ve yöneticilik ile ilgili konularda 
araştırma ve inceleme suretiyle yaptırılan yüksek düzeyde eğitim - öğretimi, 

3. öğretim Elamanı : Harp akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına ata
nan subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil profesör, 
doçent, yardımcı doçentler ve öğretim görevlileri ile eğitim - öğretim planlamacıları, 
inceleme ve araştırma görevlilerini, 

4. Öğretim Görevlisi : Bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eği
tim - öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmış 
Türk ve yabancı uyruklu asker veya sivil personeli, 

5. Eğitim : öğretim Planlamacısı : Harp akademilerinde eğitim - öğretimi plan
layan ve bu eğitim - öğretimin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
yenilenmesi ve geliştirilmesi için incelemeler ve değerlendirmeler yapan asker veya si
vil kişileri, 

6. İnceleme ve Araştırma Görevlisi : Harp akademileri kadrolarında gösterilen, 
branşlarında uzmanlaşmış subaylar ve gerektiğinde görevlendirilen millî güvenlik ko
nularındı araştırma ve incelemeleriyle tanınmış üniversite öğretim üyeleri, devlet yö
neticileri veya bunların emeklileri ile yabanc* uyruklu kişileri, 

İfade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 



— 13 — 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METtN 

HARP AKADEMİLERİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 

a) Harp Akademileri : Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda, 
yüksek düzeyde akademik eğitim - öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlere komutanlık ve 
karargâh subayı niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşte
rek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptı
ran, Silahlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst 
kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, özellik
le, stratejik konularda araştırma ve geliştirme yapan bilim ve ihtisas kuruluşudur. 

b) Akademik Eğitim - öğretim : Harp Akademileri eğitim - öğ
retimine katılan personele askerî bilimler, millî güvenlik, komutanlık ve yöneticilik ile 
ilgili konularda araştırma ve inceleme suretiyle yaptırılan yüksek düzeyde eğitim - öğ
retimidir. 

c) Öğretim Elemanları : Harp Akademilerinde öğretim elemanı 
kadrolarına atanan subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya 
sivil Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve eğitim - öğretim 
planlamacılarıdır. 

(1) öğretim Üyeleri : Harp Akademilerinde görevli asker 
veya sivil profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. 

(2) Öğretim Görevlileri : Bir dersin özel bilgi ve uzmanlık 
isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki 
çalışmalarıyla tanınmış asker veya sivil kişilerdir. 

(3) Eğitim - Öğretim Planlamacıları : Akademilerde eğitim -
öğretimi planlayan ve bu eğitim - öğretiminin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde yenilenmesi ve geliştirilmesi için incelemeler ve değerlendirmeler yapan 
asker veya sivil kişilerdir. 

d) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri : Harp Akade
mileri kadrolarında gösterilen branşlarında uzmanlaşmış subaylar ile gerektiğinde kad
rolu, sözleşmeli ve geçici görevli olarak görevlendirilen millî güvenlik konularında araş
tırma ve incelemeleri ile tanınmış üniversite öğretim üyeleri, Devlet yöneticileri veya 
bunların emeklileri ile yabancı uyruklu kişilerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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ÎKtNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Kuruluş ve kadro 
MADDE 3. — Harp Akademileri Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığına bağlı 

olup aşağıdaki birimlerden oluşur : 
1. Kuvvet Harp Akademileri : 
A) Kara Harp Akademisi, 
B) Deniz Harp Akademisi, 
C) Hava Harp Akademisi. 
2. Silahlı Kuvvetler Akademisi, 
3. Millî Güvenlik Akademisi, 
4. Askerî Bilimler Araştırma Merkezi, 
5. İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim - öğre

tim birimleri, 
6. Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar. 
Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir. 
Harp akademilerinin kuruluş ve kadroları Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve 

kadrolarında gösterilir. 

Harp akademilerinin görevleri 
|MADDE 4. — Harp Alk'adıemıiterânıin gönevteırli aşağıda bteJM'ımiştiır. 
1. Kuvvet harp akademilerinde; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özel

likle askerî faaliyet alanlarında uygun hareket tarzını bulma ,doğru karara ulaşma ve 
verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subayı 
tekniklerine sahip, muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş kurmay subay yetiştirmek. 

2. Silahlı Kuvvetler Akademisinde; kurmay subaylara müşterek ve birleşik ka
rargâh ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu ka
rargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim - öğretim yaptırmak. 

3. Millî Güvenlik Akademisinde; Silahlı Kuvvetlerde, kamu kurum ve kuruluş
larında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday 
yöneticilere millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak. 

4. Askerî Bilimler Araştırma Merkezinde; Silahlı Kuvvetlerin bilimsel geliştirme
sine katkıda bulunmak maksadıyla, askerî ve millî güvenlik konularında, özellikle 
stratejik seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, elde edile
cek sonuçlardan lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara yayınlamak, aka
demik eğitim - öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak. 

. 5. Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının yapa
cağı plana göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslara katılan subay
ların mesleki bilgilerini, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek. 

6. Müşterek talimnameleri tetkik etmek, değerlendirmek, gerektiğinde yeni ta
limnameler hazırlamak ve mevcut talimname değişiklik tekliflerini yetkili makama 
sunmak. 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Kuruluş ve kadro 
MADDE 3. — Harp Akademileri Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığına bağlı 

olup, aşağıdaki birirnlerden oluşur; 
a) Kuvvet Harp Akademileri; 

(1) Kara Harp Akademisi, 
(2) Deniz Harp Akademisi, 
(3) Hava Harp Akademisi. 

b) Silahlı Kuvvetler Akademisi, 
c) Millî Güvenlik Akademisi, 
d) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi, 
e) ihtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek di

ğer eğitim - öğretim birimleri, 
f) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar. 

Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir. 
Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve 

kadrolarında gösterilir. 

Harp akademilerinin görevleri 
MADDE 4. — Harp Akademilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Kuvvet Harp Akademilerinde; Atatürkçü görüşü tam olarak 
benimseyen, özellikle askerî faaliyet alanlarında uygun hareket tarzını bulma, doğru 
karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan» komutanlık 
ve karargâh subayı tekniklerine sahip, muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş kur
may subayı yetiştirmek. 

b) Silahlı Kuvvetler Akademisinde; kurmay subaylara müşterek 
ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknik
leri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim - öğretim yap
tırmak. 

c) Millî Güvenlik Akademisinde; Silahlı Kuvvetlerde, kamu ku
rum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev 
almaya aday yöneticilere millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak. 

d) Askerî Bilimler Araştırma Merkezinde; Silahlı Kuvvetlerin 
bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, askerî ve millî güvenlik konuların
da, özellikle stratejik seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, 
elde edilecek sonuçlardan lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara yayınla
mak, akademik eğitim - öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak. 

e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay 
Başkanlığının yapacağı plana göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurs
lara katılan subayların meslekî bilgilerini, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek. 

f) Müşterek talimnameleri tetkik etmek, değerlendirmek, gerek
tiğinde yeni talimnameler hazırlamak ve mevcut talimname değişiklik tekliflerini yetkili 
makama sunmak. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kurullar ve görevleri 

MADDE 5. — Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek Ku
rulu ile her Akademi bünyesinde görevleri genel olarak eğitim - öğretimi düzenlemek 
ve değerlendirmek olan birer akademi kurulu teşkil edilir. 

1. Harp Akademileri Yüksek Kurulu; Eğitim - öğretim konularında, Akademi 
Kurullarınca karara bağlanamayan hususları, bu Kanun ve Genelkurmay Başkanlığı
nın emirleri çerçevesinde karara bağlayan üst kuruldur. Bu Kurul Harp Akademileri 
Komutanının başkanlığında1, Komutan Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Akademi Ko
mutanları, Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı, Harp Akademileri Komutan
lığı Öğretim Başkanından oluşur. 

2. Akademi Kurulları; Kuvvet Harp Akademilerinin, Silahlı Kuvvetler Akade
misinin ve Millî Güvenlik Akademisinin bünyelerinde oluşan kurullardır. Akademi 
Kurulları; Akademi Komutanının başkanlığında Akademi Öğretim Başkanı ve Aka
demi öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim - öğretimin dü
zenlenmesi ile ilgili konularda, kurullara, Harp Akademilerinde daimi görevli üni
versite öğretim üyeleri ile eğitim - öğretim planlamacıları da katılır. Harp Akademi
leri Komutanı gerek duyduğu hallerde Akademi Kurullarının toplantılarına katılır. 

3. Kurullarda başarı durumlarının tespiti ile ilgili kararlar toplantıya 'katılanla
rın üçte iki çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya red yoluyla belirlemek zo
rundadır. Çekimser oy kullanılmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öğretim Elemanları 

Öğretim elemanlarının görevleri 

MADDE 6. — Harp Akademileri öğretim elemanlarının görevleri aşağıda gös
terilmiştir. 

1. Akademilerde eğitim - öğretim gören personelin tespit edilmiş meslekî ve ge
nel konularda bilgilerini, emir - komuta, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmek. 

2. Meslekî araştırma ve yayın yapmak. 

3. Akademik eğitim - öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenlenecek çalışmalara 
katılmak ve bunları yönetmek. 

4. Yetkili makamlarca verilecek görevleri yerine getirmek. 

Askerî öğretim elemanları 

MADDE 7. — Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanacak su
bayların nitelikleri, seçimleri, hizmet süreleri, yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmeleri 
ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kurullar ve görevleri 

MADDE 5. — Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek 
Kurulu ile her Akademi bünyesinde görevleri genel olarak eğitim - öğretimi düzenle
mek ve değerlendirmek olan birer akademi kurulu teşkil edilir. 

a) Harp Akademileri Yüksek Kurulu; Eğitim - öğretim konula
rında, Akademi kurullarınca karara bağlanamayan hususları, bu Kanun ve Genelkur
may Başkanlığının emirleri çerçevesinde karara bağlayan üst kuruldur. Bu kurul Harp 
Akademileri Komutanının başkanlığında, Komutan Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Aka
demi Komutanları, Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı, Harp Akademileri Ko
mutanlığı Öğretim Başkanından oluşur. 

b) Akademi Kurulları; Kuvvet Harp Akademilerinin, Silahlı 
Kuvvetler Akademisinin ve Millî Güvenlik Akademisinin bünyelerinde oluşan kurullar
dır. Akademi kurulları; Akademi Komutanının başkanlığında Akademi öğretim Baş
kanı ve Akademi öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim - öğ
retimin düzenlenmesi ile ilgili konularda, kurullara, Harp Akademilerinde daimî gö
revli üniversite öğretim üyeleri ile eğitim - öğretim planlamacıları da katılır. Harp 
Akademileri Komutanı gerek duyduğu hallerde Akademi Kurullarının toplantılarına 
katılır. 

c) Kurullarda başarı durumlarının tespiti ile ilgili kararlar toplan
tıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul! veya ret yolılyla 
belirlemek zorundadır. Çekimser oy kullanılmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öğretim Elemanları 

Öğretim elemanlarının görevleri 

MADDE 6. — Harp Akademileri öğretim elemanlarının görevleri aşağıda göste
rilmiştir. 

a) Akademilerde eğitim - öğretim gören personelin meslekî ve 
genel konularda bilgilerini, emir - komuta, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmek. 

b) Meslekî araştırma ve yayın yapmak. 

c) Akademik eğitim - öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenle
necek çalışmalara katılmak ve bunları yönetmek. 

d) Verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Askerî öğretim elemanları 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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(Hükümetin TekMf Ettiği Metin) 

Öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması 
MADDE 8. — Harp Akademileri Komutanlığı eğitim - öğretim yılı içinde çeşitli 

dallarda ihtiyaç duyacağı üniversite öğretim elemanlarını, yükseköğretim kurumlarıy
la koordinede bulunarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre yüksek
öğretim kuramlarından temin edebilir. 

Gerektiğinde, Harp Akademilerinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu veya 
sözleşmeli Üniversite öğretim üyesi alınarak ihtiyaç karşılanır. Bu şekilde görevlendi
rilen öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi unvanını kazanmış 
askerî öğretim üyelerinin Harp Akademilerinde geçen hizmet süreleri üniversitede 
geçmiş sayılır. 

Harp Akademileri Komutanlığı, ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda kadrolu, sözleş
meli veya ek görevle öğretim görevlisi temin edebilir. 

Sivil öğretim elemanları hakkında, bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Yabancı uyruklu öğretim elemanları 
MADDE 9. — Harp Akademilerinde, yabancı uyruklu öğretim elemanları, Harp 

Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi 
üzerine ilgili mevzuata*göre sözleşmeli olarak görevlendirilirler. Yabancı uyruklu öğ
retim elemanları sivil öğretim elemanlarının tâbi oldukları esaslara uymak zorunda
dırlar. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun hükümleri yabancı uyruklu 
öğretim elemanları hakkında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Akademik Eğitim - Öğretim 

Harp akademilerine giriş esasları 
MADDE 10. — Harp Akademilerine giriş esasları aşağıda gösterilmiştir. 
1. )Kuvvet Harp Akademilerine, Harp Okulu mezunu olup, nitelikleri ve seçim 

esasları yönetmelikte gösterilecek subaylar katılır. 
2. Silahlı Kuvvetler Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini bitirmiş, nitelik

leri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek kurmay subaylar katılır. 
3. Millî Güvenlik Akademisine, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte göste

rilecek subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde üst düzeylerde 
görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılır. 

4. Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun Kararı üze
rine yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uyruklu subaylar Harp Akademileri eğitim-
öğretimine katılabilirler. 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması 
MADDE 8. — Harp Akademileri Komutanlığı, eğitim - öğretim yılı içinde çeşitli 

dallarda ihtiyaç duyacağı üniversite öğretim elemanlarını, yükseköğretim kurumlarıy
la koordinede bulunarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre yüksek
öğretim kurumlarından temin edebilir. 

Gerektiğinde, Harp Akademilerinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu veya 
sözleşmeli üniversite öğretim üyesi alınarak ihtiyaç karşılanır. Bu şekilde görevlendi
rilen öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi unvanını kazan
mış askerî öğretim üyelerinin Harp Akademilerinde geçen hizmet süreleri aynı bilim 
dalında çalıştığı taktirde, üniversitede geçmiş sayılır. 

Harp Akademileri Komutanlığı, ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda kadrolu, sözleş
meli veya ek görevle öğretim görevlisi temin edebilir. 

Sivil öğretim elemanları hakkında, bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nunu hükümleri uygulanır, 

Yabancı uyruklu öğretim elemanları 
MADDE 9. — Harp Akademilerinde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim 

elemanları, Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlıgımn 
uygun görüşü üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca; İçişleri Bakanlığından 2 ay için
de alınacak olumlu görüş neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakan
lar Kurulu Kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan sözleşme ile çalıştırılırlar. 
Bunlar sivil öğretim elemanlarının bu Kanun gereğince tabi oldukları hükümlere uy
mak zorundadır. 

Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına 
ödenecek ücret 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uya
rınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Millî Savunma Bakanlığınca 
tespit edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Akademik Eğitim - öğretim 

Harp akademilerine giriş esasları 
MADDE 10. — Harp Akademilerine giriş esasları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Kuvvet Harp Akademilerine, Harp Okulu mezunu olup, ni
telikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek subaylar katılır. 

b) Silahlı Kuvvetler Akademisine, Kuvvet Harp Akademileri
ni bitirmiş, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek kurmay subaylar ka
tılır. 

c) Millî Güvenlik Akademisine, nitelikleri ve seçim esasları yö
netmelikte gösterilecek subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde 
üst düzeylerde görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılır. 

d) Bakanlar Kurulunun Kararı üzerine yapılacak ikili anlaşma
lar ile yabancı uyruklu subaylar Harp Akademileri eğitim - öğretimine katılabilirler, 
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Girişe engel haller 

MADDE 11. — Harp Akademilerine girişe engel haller aşağıda gösterilmiştir: 

1. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan ye
re yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, f uhşi-
yata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hay
siyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçla
rından birisinden mahkûm olanlar. 

2. Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen 
taarruz, fesat, isyan suçları ile siyasete karışma suçlarından birisinden mahkûm olan
lar, 

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılanlarını dışında
ki suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam ola
rak 21 gün ve daha fazıla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm olanlar veya ceza
landırılanlar, 

Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, ıgenel veya özel af yasaları kapsa
mına girmiş olsalar da Harp Akademilerine kabul edilmezler. 

4. Sıralı üç sicil amirinden biri tarafından, kendisinin, eş veya çocuklarının tu
tum ve davranışlarından dolayı akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında 
olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine alınmazlar. 

Akademik eğitim - öğretim süreleri 

MADDE 12. — Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim - öğretimin süresi iki aka
demik eğitim - öğretim yılıdır. 

Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademilerinde eğitim - öğretim süresi 5 ay
dır. 

Kuvvet Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademilerinde 
eğitim - öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler, 
Uluslararası askerî politik şartlar gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatıla
bilir veya kısaltılabilir. 

Savaş veya savaşı gerektiren haller ile olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkan
lığı Harp Akademilerinde eğitim - öğretime ara verebilir. Bu hallerde Harp Akade
milerinde öğrenimde bulunan veya eğitim - öğretime katılma hakkım kazanmış bulu
nanların bu hakları saklıdır. Bunların eğitim * öğretimi tamamlamalarına ait husus
lar yönetmelikte gösterilecek esaslara göre Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Girişe engel haller 

MADDE 11. — Harp Akademilerine girişe engel haller aşağıda gösterilmiştir : 

a) .Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere 
tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek 
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanh iflas gibi yüz kızartıcı veya 
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma suçlarından birisinden mahkûm olanlar, 

b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir 
veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile Askerî Ceza Kanununun 148 inci mad
desinin (A) işaretli fıkrasında yazılı suçlardan mahkûm olanlar, 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sa
yılanların dışındaki suçlardan mahkemeler, disipün mahkemeleri veya birden fazla di
siplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile 
mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar, 

Cezalan ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af yasaları kapsamı
na girmiş olsalar da Harp Akademilerine kabul edilmezler. 

d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından kendisi veya 
eşinin tutum ve davranışlarından dolayı Akademiye girmeye layık görülmeyerek hak
kında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine alınmaz
lar. 

Akademik eğitim - öğretim süreleri 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Kuvvet harp akademilerinden çıkarılma ve çıkma 

MADDE'-13, — Kuvvet Harp Akademilerinden çıkarılma ve çıkma esasları aşa
ğıda gösterilmiştir : 

1. Çıkarılma : Kuvvet Harp Akademileri öğrencileri Harp Akademileri öğreni
mi sırasında; 

A) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (1) ve (2) nci bentlerinde sayılan suçlar
dan mahkûm olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin mahke
meleri veya disiplin amirlerince toplam 7 gün ve daha fazla hapis cezası ile mahkûm 
olanlar veya cezalandırılanlar, giriş (ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilen
ler, 

B) Yıllık geçerli notu yönetmelikte gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yönet
melikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler, 

İlgili akademinin akademi kurulunun kararı ile, akademiden çıkarılırlar. Çıkarıl
ma kararları, Genelkurmay Başkanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir. 

2. Çıkma : Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri öğrenimine devam et
mek istemeyenlerin yazılı başvuruları üzerine Harp Akademileri ile ilişikleri kesilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Haklar 

Kurmaylığın onaylanması 
MADDE 14. — Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olanlara mezun oldukları 

akademinin diploması verilir ve kurmaylıkları Genelkurmay Başkanlığınca onaylanır. 

Eğitim malzemeleri 
MADDE 15. — Harp Akademileri öğretim elemanlarının ve Harp Akademilerin

de eğitim - öğretim gören personelin eğitim - öğretimde kullanacağı eğitim malzeme
leri Devlet tarafından karşılanır. 

Öğretim elemanlarının hakları 
MADDE 16. — Harp Akademilerinde devamlı olarak görevlendirilen sivil öğre

tim elemanlarının özlük hakları ile ilgili ödemeler, Harp Akademileri Komutanlığın
ca 2914 sayıü Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır. 
Geçici olarak görevlendirilecek sivil öğretim elemanlarına ise Harp Akademileri Ko
mutanlığınca, aynı Kanuna göre ücret ödenir. Bu personelin aslî görevli bulundukları 
Yükseköğretim Kurumlarındaki diğer özlük hakları saklıdır. 

Akademik eğitim - eğretim için ek görev verilecek asker ve sivil öğretim eleman
larına veya bu öğretimi geliştirmek amacıyla planlanacak çalışmalarda görevlendirile
cek asker ve sivil, Türk veya yabancı uyruklu konferansçılara, bütçe kanunlarında be
lirtilen esaslara göre ücret ödenir. 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 239) 



.— 23 -

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kuvvet harp akademilerinden çıkarılma ve çıkma 

MADDE 13. — Kuvvet Harp Akademilerinden çıkarılma ve çıkma esasları aşa
ğıda gösterilmiştir : 

a) Çıkarılma : Kuvvet Harp Akademileri öğrencileri Harp 
Akademileri öğrenimi sırasında; 

(1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentle
rinde sayılan suçlardan mahkûm olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme
ler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam 7 gün ve daha fazla1 hapis 
cezası ile mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olma
dıkları tespit edilenler, 

(2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte gösterilen düzeyden 
aşağı olanlar ve yönetmelikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler, 

İlgili akademinin akademi kurulunun kararı ile, Akademiden çıkarılırlar. Çıkarıl
ma kararları, Genelkurmay Başkanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir. 

b) Çıkma : Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri öğre
nimine devam etmek istemeyenlerin yazılı başvurulan üzerine Harp Akademileri ile 
ilişikleri kesilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Haklar 

Kurmaylığın onaylanması 
MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Eğitim malzemeleri 
MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Öğretim elemanlarının hakları 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Askerî bilimler araştırma merkezi üyeleri 
MADDE 17. — Askerî Bilimler Araştırma Merkezinin ücretli üyeleri dışında 

onur üyeleri de olabilir. Bu üyelerin hizmetlerini değerlendirmek ve verimlerini artır
mak için gerekli harcamalar Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Büt
çe Kanunlarının R cetveline göre yapılır. 

Yabancı ülke harp akademilerini bitirenler 
MADDE 18. — Genelkurmay Başkanlığının izniyle Kuvvet Harp Akademilerine 

giriş hakkını kazanan subaylardan seçilenler, yabancı ülke Harp Akademileri veya eşi-
di öğretim kurumlarına öğrenim için gönderilebilirler, Bunların seçim esasları, göre
cekleri öğrenimin Türk Harp Akademileri öğrenimi ile ne şekilde denk sayılacağı ve 
bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

Yönetmelik 
MADDE 19. — Eğitim, öğretim ve tez, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ilişkiler 

ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Millî Savunma ve içişleri 
bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe gi
rinceye kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 20. — 5 Ağustos 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Askerî bilimler araştırma merkezi üyeleri 
MADDE 17. — Tasannın 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Yabancı ülke harp akademilerini bitirenler 
MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Yönetmelik 
MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi-. (S. Sayısı : 239) 
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Yürürlük 
MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
T. Özal 

Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakam V. 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
A. Kahveci 

Devlet Bakam 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. M. Yılmaz 

19 

Devlet Balkanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Bakam 
Y. B. özal 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük 1 
A. K. Alptemoçı 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardim Bakam 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişlerd Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
$. Yürür 

7 . 1988 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. 5. Giray 

Ulaştırma Bakam 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı V. 
K. Oksay 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 239) 
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Yürürlük 
MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-

mdşftiir. 

Yürütme 
MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 

Raporu (1 /564) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . .5 . 1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.KGn. Mâ. 07/101-2253/02411 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakaıüığmca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulun
ca 17.4.1989 tarihinde kararlaştırılan «2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ka-

' nununıuı Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki general - amirallerin yükselme ve görev sürelerinin 
uzatılma işlemleri 926 sayılı Kanunun 49 uncu ve 54 üncü, emeklilik işlemleri ise Gül
hane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general - amiraller hariç 50 nci 
madde hükümlerine göre yapılmaktadır. 

2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 26 ncı maddesinde, öğre
tim üyelerinin kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilemeyeceği hükmü bulunmakta
dır. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bütün general - amirallerin rütbe bekleme süreleri so
nunda kadrosuzluk sebebiyle emekli edilmeleri mümkün iken, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununun ilgili hükmü gereğince, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli 
öğretim üyesi general - amiraller, kadrosuzluk sebebiyle emekli edilememekte ve yaş 
haddine kadar göreve devam edebilmektedirler. 
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Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile diğer hususların bir kanunla 
düzenleneceği, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumlarının özel kanun
larının hükümlerine tabi olacağı, Anayasanın 130 uncu ve /132 nci maddelerinde açık
lanmıştır. Bu hükümler gereğince 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2955 sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu yürürlüğe konmuştur. Yükseköğretim kurum
larındaki eğitim - öğretim beraberliği sağlanması bakımından Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanunu, Yükseköğretim Kanununa paralel olarak hazırlanmış, bazı hu
suslarda ise Silahlı Kuvvetlerin özelliğine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununun hazırlanışı sırasında Yükseköğretim Kanunundan 
esinlenerek, 2955 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan; «öğretim üyelerinin yaş 
haddine kadar göreve devam edecekleri ve ikadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edi
lemeyecekleri» hükmü, general - amiral öğretim üyelerini de kapsamaktadır. Ancak Si
lahlı Kuvvetlerin bünyesine uymayan bu uygulama, Gülhane Askerî Tıp Akademisin
de görevli öğretim üyesi general - amiraller ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki diğer gene-
ral - amiraller arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Diğer yandan öğretim üyesi general -
amirallerin, kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilememeleri ve yaş haddine kadar 
göreve devam ettirilmeleri, arkadan gelen personelin terfiine engel teşkil ettiğinden, 
personelin çalışma verimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yukarıda açıklanan hususlar dikkate alındığında, Silahlı Kuvvetler içerisinde eşit
liği sağlamak ve arkadan gelen personele yükselme imkânı tanımak maksadıyla, ye
terli bir gerekçeye dayanmayan 2955 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan hük
mün, general - amiral öğretim üyeleri yönünden yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyul
muştur.'Bu düzenleme ile, general - amiral öğretim üyelerinin tamamı kadrosuzluktan 
emekliye sevk edilmeyecek, gerektiğinde ihtiyaç duyulan dallardaki general - amiral öğ
retim üyelerinin yaş haddine kadar göreve devam etmeleri eskiden olduğu gibi müm
kün olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Birinci fıkra değişikliği ile general - amiraller yönünden ilke konmuş, 
bunlar kadrosuzluk sebebiyle emekli edilemeyeceklerine ilişkin kesin hükmün dışında 
tutulmuştur. Ancak general ve amirallerin hizmet sürelerinin hangi hallerde uzatıla
cağı hangi hallerde uzatılmayacağı eklenen ikinci fıkrada düzenlenmiş, uzatılmayanla
rın yaş haddinden önce kadrosuzluk sebebiyle emekli edilecekleri öngörülmüştür. 

Madde 2. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 3. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 242) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu ~ 

Esas No. : 1/564 18.5.1989 • 
Karar No. : 25 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademilisi Kanununun Bir Maddesinde Değişıik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 18.5.1989 tarihli 16 ncı Birle
şiminde ügiılıi Balkanlıik temslclerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere; Anayasamızın 130 uncu 
maddesi yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarından bahsetmekte, 132 nci mad
desi ise Türk Silahlı Kuvvetlileri ve Emniyet Teşkilatına" bağlı yükseköğretim kurumla
rının özel kanunlarının hükümlerine tabi olacağını bildirmektedir. Bu hükümler gere
ğince 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Her iki Kanunda eğitim - öğretim be
raberliğinin sağlanması 'bakımından birbirine paraleli hükümler bulunmaıkıtadır. Öte 
yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin arz ettiği özellik muvacehesinde her iki öğretim 
kurumlan 'arasında 'bazı farklılıklar bulunması da doğaldır. Ezcümle Türk Mahlı Kuv
vetlerinde her rütbe için ayrı yaş hadleri mevcut bulunmaktadır. Üniversite öğretim 
üyelerinin ise yaş hadleri 67 ile suiırliandırılmıştır. 

2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 26 ncı maddesi, öğretim 
üyelerinin general - amiraller dahil kadrosuzluk sebebiyle emekliye seyk edilemeye
ceklerimi ve yaş haddine kadar göreve devam edebiiecelderini hükme Sağlamaktadır. 
Bu durum Türk Silahlı Kuvvetlerindeki diğer general - amiraller arasında eşitsizlik ya-

. rattığı kadar, bundan da önemli olarak arkadan gelecek personelin 'yükselme' yollarını 
uzun süre tıkadığından bu personelin çalışma verimini menfî yönde etkilemekte, bu
nun sonucu bu öğretimin görevlilerinden hazılarının erkenden emekilM'erini isteyerek 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinden ayrılmalarına neden olmakta, bu da hizmeti büyük 
ölçüde zaafa uğratmaktadır. 

Yukarıda kısaca arz «dilen mahzurları bertaraf etmek maksadıyla hazırlanmış 
olan tasarıyı olumlu bulan Komisyonumuz, tümü üzerindeki müzakerelerden sonra 
maddelerin görüşmesine 'geçmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddesi uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu

lur, 

Başkan Başkanvekİli 
Recep O. Ergun Gürbüz Yılmaz 

Kayseri Ordu 

Sözcü Kâtip 
Burhan Cahit Gündüz Mehmet Gürbüz Şakranh 

İzmir Manisa 
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Üye 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın! 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

îçel 

Üye 
Ramız Sevinç 

İzmir 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

Üye 
Rifat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
İrfan Demiralp 

Samsun 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF (ETTİĞİ METİN 

2955 Sayıh Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2955 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. 
General - amiral öğretim üyeleri hariç, diğer öğretim üyeleri hakkında 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kadrosuzluk sebebi ile emeklilik hükümleri uy
gulanmaz. 

General - amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü madde hükmüne göre 
değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başkanının teklifi, 
Yüksek Askerî Şûra'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hiz
mete devam ettirilirler. Bu şekilde görev süresi uzatılanlar, aynı esaslara göre her yıl 
yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettiri
lebilirler. Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general - amiraller hakkında, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f) bendi hü
kümleri uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarnnın 1 inci maddesi Komıisyomımuzoa aynen fca'bul ledüimiş tir. 

MADDE 2. — Taşanının 2 nçi maddesi Komisyonumuzca aynen (kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
î. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altmkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İ. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı V. 
/. Aşkın 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakam 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitini Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Taran Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
S. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kamil Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
mişi r. 
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