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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

21 Ocak 1982 Perşembe 
iki oturum yapılan bu birleşimde : 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişik

lik Yapılması Hakkında (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 
6 ncı Ek), 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 
8 nci Ek) 

492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 7 nci 
Ek), 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 
9 ncu Ek), 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 10 ncu 
Ek), 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılması hakkında (1/270) (S. Sayı
sı : 292'ye 11 nci Ek), 

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş 
ve işleyişi Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında (1/253) (S. Sayısı : 327), 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair (D. Meclisi : 1/71; M. G. Konseyi : 1/302) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 50; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
328) ve, 

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü 
maddesinin matlabı ile son fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir fıkra eklenmesine ilişkin 
(D. Meclisi : 1/8; M. G. Konseyi : 1/296) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 42; M. G. Konseyi S. Sayısı : 326); 

Kanun tasarıları kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
17.45'te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

•> • • - « 
W 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.15 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Mili Güvemîik Kortseyi Üyesi) 

Orgeneral Talisin SAIHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Kom&eyi Üyesti) 
Oramiral Nejaıt TÜMER (Dz. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MüUî Güvenlik Konsıeyii Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 95 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanunu ile 5434 sayılı 
TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (11265) (S. Sayısı : 315) (1) 

(1) 315 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşmesine başlıyoruz. 

Gündemin birinci sırasında, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu, 1765 sayılı Üniversite Personel Ka
nunu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer al
maktadır. 
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Bu rapor, 315 sıra sayısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı, Sayın Bakan

lar ve ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve kısa bir izahat vermek üzere ilk sözü Bütçe -
Plan Komisyonu Başkanı Sayın Küçükahmet'e bıra
kıyorum. 

Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, gerek 657 ve gerekse, bundan sonra gündemde 
bulunan 926 sayılı Kanunun personel haklarıyla ilgi
li hükümlerinin değişikliklerini huzurlarınıza getirmiş 
bulunuyoruz. 

1970 yılında 1323 ve 1327 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 657 ve 926 sayılı kanunlar, o günden bu
güne kadar çok çeşitli değişikliklere uğramıştır. An
cak, kanunların asıl yapılışında, sınıflar arasında ye
terince denge kurulamadığı gibi, o günden bugüne 
kadar yapılan değişikliklerle 'bu denge Ibüsibütün 
kaybolmuştur. Hâlâ, kanunlar arasında bir denge
den ziyade, 'bir dengesüzMkten sıöz etmelk mümikün-
düır. Bu dengesizlikler içinde, 'günün koşullarına uy
gun olarak ve mümkün olduğu kadar kısa süre
de - 'ki, hedef aldığımız süre 1 senedir - her sınıfı 
aynı ölçüde gözeterek, bir denge kurmaya çalışmış, 
Yüksek Konseyin de katkılarıyla «son şeklini al
dı» düşüncesiyle her iki Ikanun teklifini huzurları
nıza getirmiş bulunmaktayız. Zannediyorum, ka
nunun detayları 'hakkında yeterince ıbilgi, kanun ça
lışmalarında, Yüksek Konseye arz edilmiştir. Lütfe
derseniz, maddeler hakkında ayrıca emirleriniz olur
sa, arz etmek üzere (burada (bitiriyorum.; 

Aırz ederdim. 
[BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBen, yalnız, şuna işaret edeyim: Bu değişiklik 

tasarısı, esasında, Personel Kanunumuzda bir re
form getirmemektedir. Bu da, bu seneyi geçiştirmek 
için 'hazırlanmış ve Ibulunalbilen en İyi hal tarzı ola

rak önümüze gelmiştir. Fakat biz, önümüzdeki se
neye kadar, bunun içinde meVcut birtakıma denge
sizlikleri ve adaletsizleri giderecek 'b*ir kanunun ha
zırlanmasını arzulamaktayız. Bunun için ayrı bir eki
bin (sırf bu işle çalışan bir ekibin) hemen bu ka
nun çıktıktan sonra çalışmalara 'başlayarak, geniş bir 
çalışma ile, devlet personeli arasında bu dengesiz
likleri giderecek (bir reformu kanunu, hazırlamasını 
arzu etmekteyiz, Onun için 'biz, bu konuda en bü
yük görevi yüklenen Maliye Bakanlığımızın koor
dinatörlüğünde, çalışmalara 'hemen başlanmasını di
lemekteyiz. 

Tasarının tümü üzerinde Ibaşka sıöz isteyen var 
mı?..., Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka-
fbu'I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir,: 

1 nci maddeci ve Ibu maddeye bağlı olan 1 nu
maralı cetveli okutuyorum: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1765 Sayılı 
Üniversite Personel Kanunu ile 5434 Sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerinin KaldınEması Hakkın

da Kanun Tasarısı 

IMADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.: 

«GöstergeleS* v. 
Madde 43. — Bu Kanuna tabi kurumların kad

rolarında bulunan personelin aylık ve ek gösterge
leri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir : 

A) Aylık Göstergesi : Bütün sınıflar itibariyle 
her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına 
esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıda
ki 1 Numaralı Cetvelde gösterilmiştir, 
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Dereceler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

1 220 
1 055 
920 
«15 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
3«0 

I Numaralı Cetvel 

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

2 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
40Ö 
385 

3 

1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 
390 

Kademeler 

4 

1 400 
1 220 
1 055 

9:20! 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 

5 

— 
1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 

6 

— 
1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 

7 

.—, 
— . 

1 220 
1 055 
920 
«15 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 

8 

— 
— 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 

9 

— 
— 
— 

1 165 
1 010 
885 
785 
7I0D 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 

IB) Elk Göstergeler : (Bu Kanun kapsamına gi
ren kuruluşlarda Devlet Memurları eliyle gördürü
len görevlerde 'bulunanların aylıkları, görevleri ve 
yönetim soromluiükları dikkate alınarak : 

a) Kadroları Genel İdare Hizmetleri sınıfına 
dahil olanlar için Kadro Kanununa ekli cetvellerde 
görev unvanlarının karşısındaki rakamların; 

!b) Kadroları Teknik Hizmetler sınıfına dahil 
olup, en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fa
külte ve yü'ksek'okullardan mezun olarak yürürlük
teki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, 
yüksek ımıimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog 
ve jeofizikçi unvanını almış olanlardan 8 ve 7 nci de
recelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 
5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 
4 ve 3 ncü derece kadrolarda olanlara 200, 2 nci de
rece kadrolarda olanlara 300, 1 nci derece kadrolar
da olanlara 400; bu sınıfa dalhil olup da yukarıda 
sayılanlar dışında kalanlardan 3 ncü derece kadro
larda olanlara 50, 2 nci derece kadrolarda olanlara 
100 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 200 raka
mının; 

c) Kadroları Sağlık Hizmetleri sınıfına dalhil 
olup, uaman talbip, tabip, diş talbübi, eczacı ve vete
riner hekim unvanını almış olanlarla, Talbalbet Uz

manlık Tüzüğüne göre tılbbrn an'adallarından birin
de uzman olan kimya mühendisi, kimyager, kimya 
lisansiyeri ve (biyologlardan 8 ve 7 nci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 nöi derece
lerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ncü de
rece kadrolarda olanlara 200, 3 ncü derece kadro
larda olanlara 3ıOÖ, 2 nci derece kadrolarda olan
lara 400 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 500; 
kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılan
lar dışında kalanlardan 3 ncü derece kadrolarda 
olanlara 50, 2 nci derece kadrolarda olanlara 100 ve 
1 nci derece kadrolarda olanlara 200 rakamının; 

d) Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sı
nıfına dalhil bulunanlardan 4 ncü derece1 kadrolar
da olanlara 100, 3 ncü derece kadrolarda olanlara 
200, 2 nci derece kadrolarda olanlara 300 ve 1 nci 
derece kadrolarda olanlara 400 rakamının; 

e) Kadroları Avukatlık Hizmetleri sınıfına da
hil bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademele
rinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 nci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 15(01, 4 ve 3 ncü derece 
kadrolarda olanlara 200, 2 nci derece kadrolarda 
olanlara 300 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 400 
rakamının; 

ıf) Kadroları Din Hizmetleri sınıfına dahil (bu
lunanlardan 3 ncü derece kadrolarda 'olanlara 50, 
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2 nci derece kadrolarda olanlara 100 ve 1 nci de
nece kadrolarda olanlara 200 rakamının; 

ıg) (Kadroları Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil 
olup, Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmiş bulu
nanlardan 4 ncü derece kadrolarda olanlara 100, 3 
ncü derece kadrolarda olanlara 200, 2 nci derece 
»kadrolarda 'Olanlara 300, 1 nci derece kadrolarda 
olanlara 400; Ankara, istanbul ve İzmir Emniyet 
Müdürlerine, 5ı0ö; 'Emniyet Genel Müdürüne 600 ra
kamının; 

h) (Kadroları Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri 
sınıfına dalhil bulunanlardan 9 ve 8 nci derecelerin 
kademelerinden aylık alanlara 150, 7 ve 6 nci derece
lerin kademelerinden aylık alanlara 200, 5 ve 4 ncü 
derecelerin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 ve 
2 nci 'derecelerin 'kademelerinden aylık alanlara 400, 
1 nci derecemin kademelerinden aylık alanlara 500, 
müsteşar ve valilerin işgal ettikleri derece ve kade
me gösterge rakamına 600 rakamının; 

li) Kadroları IMüllî İstihbarat Hizmetleri sınıfı
na dalhil olanlara bu maddede gösterilen emsallerini 
geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek 
rakamların; 

j) Bu Kanunun 36 nci maddesinde yazılan (Mül
kî İdare Amirliği Hizmetleri sınıfı hariç) 'hizmet sı
nıflarına dalhil olup, en az üç yıl süreli yükseköğ
renimi veren fakülte ve'•yüksekokulları bitirerek mes
leğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli mes
lek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı so
nunda (veya yükseköğrenimli olup, özel kanunların 
öngördüğü şartları taşıyanlardan en az on yıl mesle
kî görev yaptıktan sonra yine bu kanunların ön
gördüğü usule göre seçilerek) atanan Bakanlık, Müs
teşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız Ge
nel Müdürlük Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu Uzmanları, Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanları ile Balkanlar Yeminli Murakıpları, Çalış
ma Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve ba
kanlıkların merkez teşkilatına dahil genel müdürlük
lerin kontrolörlerinden 8 ve 7 nci derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 nci derecele
rin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 ncü 
derece kadrolarda olanlara 200, 2 nci derece kadro
larda olanlara 300 ve 1 nci derece kadrolarda olan
lara 400 rakamının; 

Eklenmesi suretiyle ödenir,: 
IBu ek göstergelerle, ilgililerin belirtilen sınıf ve gö

revlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 
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(BAlŞtKAlN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

1 inici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul ddilmiştlir. 

2-inci maddeyi ıdkutuyoruım: 
ıMADDE 2. — Aynı Kanunun 45 nci maddesi

nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişıtlir. 
«5 nci ve ıdaha aşağı derecelerdeki kadrolara, (derece 

yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memurlar bulun
maması hallerimde, 36 nci maddede belirtilen öğre
nim durumları itibariyle tespit olunan yüfcselinebıile-
cak dereceyi aşmamak ve (karşılık gösterilecek kadro 
derecesi kazanılmış /hak aylık 'derecelerinin iki üst 
derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler 
karşılık gösterilerek, kenldi (derecesi ile aynı ısınıftan 
memur atanması mümkündür.* 

ıBAlŞKAN — ıBuraida «...üç üst derecesinden fazla 
olmamak» hükmü vardı; biz bunu «iki üst derece...» 
olarak düzelttik. Hatta gönül arzu eder ki, hiç böyle 
bir şey olmasın. iBirçok meslekte bu yok; mesela, öğ
retmenlerde yok, Silahlı Kuvvetlerde yok, emniyet 
hizmetlerinde yok; kaideme kaideme, sene sene gidi
yor. Ama, bazen o makama oturtulacak kimse bulu-
ınamıyor o takdirde de, üç derece birden olmasın, 
üç üst ıderece çok dedik. Yani, faraza 6 nci dereceden 
bir memur hiç olmazsa 4 nlcü dereceye gelebilsLin dli-
ye, «İki üst derece...̂ > olarak düzelttik. Hatta, bunu 
kaldırmayı (düşündük; fakat Bakanlığımızın böyle bir 
ısrarı varmış... Bu tamda sizin bir diyeceğiniz var 
mı efendim? 

MALİYE IHAİKIAINI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu konu bakanlıklarda gerçekten büyük 
sorun yaratmaktadır. 

ıBAŞKIAN — Ayrıca, huzursuzluk yaratan bir to
nudur. 

ıMİAlİYE :BAJKAINI KAYA BRJDEM — Evet. 
6517 isayılı Devlet Memurları Kanuınunldah evvel 

3659 sayılı Kanunda da iki üst derece uygulaması söz 
konusuydu; belirli görevlere ikli üst dereceden atama 
yapılma imkânı varidi. ıBu imkân personel kanunuyla, 
daha aşağı derecelere de sağlandı, genişletildi. Fakat, 
Türkiye'de 30-<35 senedir iki üst derece uygulaması 
söz konusudur. Esasen ileriki maddelerde daha çok 
sıkıntılı durumlar oluyor. 

IBAŞIKAIN — O gelecek, 5 nci maddede. 
MALİYE IBAKİANI 'KAYA ERDEM — Fakat 

burada uzun zamandır uygulanan iki üst derece, bi
zim için yeterlidir efendim. Ancak daha aşağıya in
mesi, daralması, büyük sakıncalar yaratabilir. 

Aırz ederim., 
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ıBAlŞKIAIN — Evet, teşekkür ederim. I 
2 nci midide üzerimde söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun, Komisyon Başkanı. 
HMIBKlUt AMÜRIAL HÜİSNIÜ KÜİÇÜKİAIHMET 

(Bütçe - Plan <Kom!isyomu Başkanı) —Hulzuırlarınız-
ıda söylenmemiş olmasın diye arz ediyorum; teknik 
arkadaşlar derlerfci, «IBu maldde ile zaten, 4 nıcü de
receye vekâlet veya 4 ncü dereceye çılkmak söz 'konu- I 
ısu ideğilld/ir.» 5 -nci dereceye 'ka)dar olanları aırz edi
yorlar. I 

/Bu madldemiın, bundan sonraki maddeden bir ay- I 
nhğı var. IBu mıadlde, aslınlda, memura unvan dışında 
hiçbir hak getirmiyor; sadece Ikenldi parasını alıyor. I 
Yan'i, daktiloya ihtiyaçları var; yeni gelmiş bir dak
tiloyu, 15 mcii dereceden bir 'kadroya alacaklar, 15 nci 
dereaside de kadrolar yok; ama 13, 12, 11 ineli dere
cede de boş daktilo kadrosu var; o kadroyu karşılık 
göstererek, 15 nci dereceye adam alıyorlar; maaşını 
ise yine 15 inci dereceden alıyor. Yani, burada, sade
ce, bir karşılık gösterme söz konusudur. Bu uygula
manın zannediyorum İki, benzeri de çoktur. Bugüne 
kadar bu uygulamada hiç kayıt yoktu; ilk defa bir 
sınır getiriliyor. Omun içim acaba üç kademe olarak 
kalması düşünülebilir mü? Çünkü, Maliye Bakanlığın
dan teknik arkadaşlarım, hu düzeltmeyi yaptığımdan 
dolayı hep bana şikâyete geldiler de, onu huzurunuz
da dile getirmekte yarar gördüm. Bu maddenin böy
le bir özelliği var; bunu söylemek yararlı olur dliye 
düşündüm. I 

Takdir Yüksek Heyetinizindir., 
i Arz »derim., I 
IBAlŞKlAıN — Bir daktilo mlisali veridiniiz; yarın, 

öbür gün müdürlüğe de oturturlar... I 
EMEKİİ AM'ÎRIA'L HÜSNÜ KİÜÇÜKABlMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1, 2, 3, 4 ncü derecelerin dışında müdür yok. 

BAŞJK1AN — Şef olabilir, amir olur; var öyle 
kadrolar. 

EMEKUt A M ' M A L H Ü S N Ü K Ü Ç Ü K A H M E T 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ben, söyleneni 
arz eldeyim, dedim efendim, huzurunuzda söylenme- I 
miş olmasın 'diye. Çünkü, bazı konular biziim seviye- I 
mi:>zde konuşuluyor da, yüksek seviyenize kadar söy
lenmeyence, eksiklik olur diye endişe ettim. 

ıBAŞKAN — Bunu başka şekilde, Devlet Memur
ları Kanunu/nida ayrıca halletmek lazım. 

Kadrolar 15 nci derecede tespit edilmiş, orası 
/donmuş... lil nci dereceld'e yahut 12 nci derecede boş 
varsa, bu kadroları omdan ona aktarmak bakanlığın 
yetkisi dahilinde olmalı. Çünkü, başka meselelere | 
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sebep oluyor. Ben bunu, 15 nici dereceye değil, 11 
inici dereceye oturtacağım, ondam sonra, hak iddia 
edecek; «Ban 111 nci derecede çalıştım, benim maaşı
mı veriin» (d/iyecek; birtakım huzursuzluklar olacak. 
15 nci derecede üç seneden berj çalışan birisi, «Beni 
getirseydiniz oraya; niye yeni aldığınızı oraya oturt
tunuz? Ben kaç senedir burada çalışıyorum, beni ora
ya yükseltim ide, 15 nci derece kadrolar açılsın» »diye
cek; birtakım mahzurlar çıkacak. 

IMJAUÜYE BAİKİAİNİ KAYA ERDEM — (Mülsaa- "< 
de ederseniz Sayın Başkanım, arkadaşım -bu konuda 
teknik (izahatta 'bulunacaklar., 

|EA®K)AİN — Buyurum. 
iBÎLTÎEKltN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — ıSayım Başkanım, bu madde, Sayın Baka
mımın da bel'irttilkleri gü'bi, kişiye, özlük hakları yö
nünden hiçbir imkân getirmemekte; saldece kuruluşa, 
mesela elinde mevcut bir daktilo kadrosunun kulla
nılmasını kolaylaştırıcı bir düzenleme getirmekteldlir. 
Bugüne (kadar kadroların alınması, derecelerin değiş
tirilmesi daha çok idarî düzeyde sağlanabilidl'ği için, 
o tarihlerde belki bunun kısıtlanması yararlı alabilir
di., Ancak, Hülkümetimliz, kadlro konusundaki çalış
malarını Yasama Orfganına sundu; bumdan böyle, 
kadroların - dereceler dahil - Ideğişikl'ilklerinin mut
laka Yasama Organının Szin ve onayından geçmesini 
de öngördüğü içim, izim verirseniz, kuruluşlarım, hu 
kadro sınırlaması muvacehesinde mevcut kadrolarıy-
la hizmetti aksatmadan yürütebilmeleri için bunu üç 
üst derecede kullanabilme imkânını muhafaza etislin-
ler, Bu, bugüne kadar hiç yoktu. 

IBu aralda şunu da arz ddeyim: Gerçekten İde, ku
ruluşların bir özlük hakkı sağlaması söz konusu ol
muyor. Diğer taraftan, kişiler arasında bir de sıkın
tı yaratmayalım efendim. Eğer ,kurum, kiş'ilerin du
rumlarına uygun olarak, zaman zaman kadrolarını 
değiştirmek suretiyle haklı ve uygun bir uygulama 
yaparsa, tersine, terfi edememe sıkıntısından da kur
tarmış oluyorlar. 

İArz ederim., 

IHAIŞKİAIN — Ona da cevap vereyim: Simidi 12 
inici derecede daktilo kadrosu boş diyelim; 111 nci de
receden terfıie tabi 'kimse yok mu? Varsa, omu terfi 
ettirelim 11 nci dereceye; omu, onun yerline geçire
lim, öyle açalım. Yan/i, dışarıdan alacağım bir kim
seyi, ne diye 112 nıcü dereceden kadroya oturtayım? 

ıBÎLTEKlİlN ÖZ3DEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Bu mümkün oluyor Sayım Başkanım. 
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ERTTUÖRUL KUMCÜOĞLU ((Maliye Bakanlığı 
TemsilcM) — Müsaade eder misiniz, Sayın Başka
nım? 

/Bu, (sivil bürokrasinin Türkiye'de son (derece bü
yük olmasından ve Türkfiyelde 67 vilayet, 5*713 kaza
ya (dağılmış olmasından gelen !blir sıkıntıyı gidermek 
'için getirilen bir formüldür. Şimdi, Sayın (Başkanım, 
Mardinlin IMMyat kazasında M almüdürlüğünde bir 
kaloriferci var diyelim. Bu kaloriferciye evvela 1'5 
nci ıdereceiden ıblir ikaldro gönderiyorsunuz; üçsene 
sonra, 14, 113, 12, 1(1... derken bu çocuk oradan ayrı
lıyor, şu veya bu sebeple; diyellim ki, Diyarbakır'ın 
bir yerine, mesela üniversiteye memur gidiyor. Ora
ya yenli bir kaloriferci lazım yeni kaloriferci ilkokul 
veya ortaokul mezunu olacak. O zaman, o kaldroyu 
merkeze çekip, blir başka yerde 13 ncü iderece rrtülk̂  
tdsebi gelmiş bir başka memur bulup, o kadroyu ona 
verip, bir başlka yenden 115 inci derecelik Ikaldroyu 
Midyat'a gönderip, 15 nlci ıdereceiden kimseyi oraya 
almak gibi, bir milyonu aşkın personel idinde Devleti 
büyük bir kırta'siyeciliğe sokuyor. 

iBunun üzerine biz 'diyoruz ki, MlÜdyat Malmüdür-
lüğünıe; işenin 14 ınlcü dereceden kadiflon kalsın; o ka
loriferci kadrosuna, ilkokuldan yeni mezun, kalori
fercilik kursundan geçmiş kimseyi ata; fakat ona, 
ilkokul mezunu olarak veya ortaokul mezunu olarak 
maaşının üzerinde bir maaş verme. Üç sene, beş sene 
altı sene, dokuz sene, araraki fark ne ise, dşte o kaldar 
'da, kadro, terfi sıkıntısı çekmesin, 

Bunun (dışımda hiçbir kolaylık getirmemelktddiir 
'Sayın Başkanım; 12 nci derecede bir daktilo varken, 
111 nci derecede herhangi bir şekilde kadro boşaldığı 
vakit, (ille (de 15 nci Idereceye yeni girmiş kişiyi ata
mayız. (Normal olarak, 112 nci derecedekü 11 nci dere
ceye kaydırılır; 15 nci dereceden gelen, 12 nci Idere
ce kaidro karşılık gösterilerek atanır. Çünkü bu, terfi 
imkânını sağlayacağı için, öncelikle yakın memur onu 
ister ve bizde onu İdarede genellikle veririz. (Böyle 
bir sıkıntısı vardır. Arzda fayda mülahaza ettim. 

|Arz ederiim. 
BAIŞJKIAN — «13(6 nci maddede belirtilen öğrenlim 

(durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek 
dereceyi aşmamak...» deniyor. 

Bunun manası ne? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Başka
nım, ilkokul mezunu, 5 nci derecenin son kademesin
de olur. Böyle bir tayinden dolayı, bunu, onun üs
tündeki yere atamak m'ümkün değildir. Maksat bu
ldur efendim. 

12 ,; 2 . 1982 O : 1 

BAŞJKAIN — Ama (iki üst derece getirirsek, onu 
alır, manası çıkar; onu önleyemezsiniz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan "Komisyonu Başkanı) — Onu aşmama 
kaydı var. 

(BALKAN — Hangisi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu aşmama 
kaydı var; iki üst derece verecekseniz, onun iki üst 
Idereceye gitmesi bu nedenlerle mümkün değilse, o 
gitmeyecek. 

RAŞIKAİN — Hayır hayır mesela; «14 ncü dere
ceden 12 nci dereceye çıkartacağım; 14 ncü derece
den maaşını alacak» diyorsunuz. 12'ye gidecek, ama 
141den maaş alacak. 

(Onu ısağlayan bir cümle bulamadım burada, 

IBİLTEKIİN ÖZDEMİIR {(Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım müsaade öder misiniz? 

IBASKIAN —- Evet... Hangisi? Onu izah edin de, 
anlayalım. 

İBÎLTEKJÜN ÖZDEMtR ((Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, şöyle arz edeyim: İlkokul me
zunu, en çok, 7 nci dereceye yükselir. 

BAŞKAN — Onu anladım efendim. Burada, şu
nu deyin ki, «Bu, 14 ncü derecede idi; 12'ye getire
ceğim; ama 14'den parasını alacak.» 

Onu sağlayan bir şey bulamadım burada. Yami, 
«Malî külfet getirmiyor» diyorsunuz; bana göre, ge-
'tiriyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada değişen, ikinci fıkradır, tereddüt oradan 
(doğuyor. Onun en son Merasını okuyorum: «Bu gi
biler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve ka
demelerin aylığını almaya devam ederler.» 

IBASKIAN — Hangi maddeyi okuyorsunuz? 
EMEKLİ AMİÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

,(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — iSizde yok 
efendim. Aynı makide ideğişmediği için - değişmeyen 
maddeyi okuyorum - orada devamı var Sayın Baş
kanım: «...Almaya devam ederler ve kazanılmış ay
lıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yüfldselmesi 
genel esaslara göre yapılır.» Onun bir devamı var 
efendim. 

(BAIŞIKİAN — O yok burada da, onun için... 
«Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış de

rece ve kademelerinin aylığını almaya devam eder
ler...» 
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«İşgal ettikleri kadroda» diyor.. İşgal ettikleri 
Ikadro hangisi? Nereye oturtmuşlarsa, orası. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMKT 
>(!Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiî... 

IBAlŞKIAlN — «...bu gibiler, işgal ettikleri kaldirolda 
kazanılmış derece ve kademelerinim aylığını almaya 
devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki' (kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara (göre 
yapılır. iKarşılı/k gösterilen kadro, ilgililer için kaza
nılmış hak teşkil ötmez.»; 

Evet; oldu. 
MALİYE 'BAİKANI KİAİYİA ERDEM — ISayın 

Başkanım, bugüne kadar hiç problem olmadı suiisti
mal edilen madde ötek'i, 08 ve... 

(BAŞKAN — O halde bunda yok öyle bir şey, 
(MALÎYE IHAIKIAINI KAYA ERDEM — Yok 

efendim. 
IBAŞKAN — IBiz bunda da aynı imkânı sağlıyor 

diye üzerinde dündük; esas 5 nci maiddefde olacak. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Suiis

timal edilen madde oydu Sayın Başkanım. 
IBAŞIKIAN — O hailde, «Gene, eskiden ollduğju gi

bi üç olsun» diyorsunuz... 
IMALİYE IBAKAİNİ KAYİA ERDEM — Evet 

efendim. 
BASKİ AN — Bunun üzerinde başka görüş var 

mı? Yani, malî külfet yüklemiyor; 15 ise, gene 15 nci 
derecenin parasını alıyor; ama öbür tarafa oturtu
yorlar, birtakım zorluklar' nedenliyle. 

lORIGENERlAL NURETTİN ERİSÎN — Blizim 
tereddüdümüz - malî külfet get:ırmedl:ıği açık zaten 
de - iktisap edilmiş bir halk dolayısıyla amirlik, me
murluk durumu ortaya gelir ve ondan sorara da, sizin 
buyurduğunuz gibi, «IBen burada üç senedir, dört se
medir oturuyorum; bana hu kadronun hakkını verin» 
diye birtakım (isteklerde bulunabülir mi? Omdan endi
şe ettik. 

(MALÎYE BAKJANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim, o yönde herhangi bir durum olamaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama, 
olabilir de... Burada bu hüküm yoik.. 

IBASjKAN — ıBundan evvelki kanunda kaç sene 
idi? 

EMEKLİ AMflRlAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ıflBütce - Plan Komisyonu Başkanı) — Kayıtsızdı, 
ölçüsü yofctu.1 

ıHAIŞKlAıN — Kayıtsızdı, 
(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 5 nci 

derecenin üzerinde olmuyor efemdim; olmaldığı için, 
müdür falan, (hepsi onların 4, 3, 2, l'Jdiir efedlimı., 

IBAJŞ/KİAIN — O halde üç olarak teklif eldiyorsu-
nuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜİKİAHMET 
ıflBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) Efemdim, Yük
sek Heyetiniz yerden göğe 'kadar haklı. Sağ elle, sol 
kulağı göstermek gibi bir durum var. Yani, yeni ça
lışmada, bu, dikkate alınmalıdır; bu henkelsi tedirgin 
edecek bir ifadedir, Aslında, daha üst kadroda boş 
varsa, daha alt kadroyu zaten alablilmelidlk kişi. O 
kaldroya karşılık göstermek ne demette? 13 ncü dere
celik kadro boşsa, 15 nci veya 14 ncü derecelik kad
ro boşjsa, adam alınabilmelMir, 

Tabiî, Silahlı Kuvvetlerde uygulaması olmayan 
bir husus olduğu için, arkadaşlar bugün dertlerini 
anlatıdcaya (kadar, bana da çok ters geldi. 

(BAŞKAN — Ama, ona rağmen, buralda «üç ol
ması lazımdır» diyorsunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Üç olması la
zımdır, diyorum. Karışıklık olacaktır gibi geliyor. 

IBAŞKAN — 2 nicli madde üzerinde başka söz al
mak isteyen?... Yok. 

O halde bu maddeyi «...hak aylık derecelerinin üç 
üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla» diye değiş
tirilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul adilmlştıin 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 1327 (sayılı Ka
nunla kaldırılan 53 ocu maddesi aşağıdaki şekilde ye
niden düzenlenmiştlir ':' 

«Sakatların Devlet Memurluğuna alınmaları : 
IMaldde 53., — Sakatların Devlet Memurluğuma 

alınma şartlan ile hangi işlerde çalıştırılacakları, Ma
liye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesince 
müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenle
nir,»" 

BAŞKAN — 3 ncü madde Üzerinde söz almak is
teyen..? Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştik". 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 4. — Aynı Kanunun 62 neti malddesi-

nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir., 

«Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda me
murlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, 
ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal 
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öldenîr. Memurum izünli ve raporlu olması teblügata en
gel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süre
ler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.» 

IBAlŞKAtN — <Bu hüküm yeni getiriliyor ve bir 
kolaylık sağlamış oluyor. Eskiden «Harcırah yok
tur» /diye aylarca gidemeyen memurlar vardı. Bu 
Ödemeler gibi bazı Ödemeler varidi; saymanlar onlar 
g)ibi bunuida artık Ödeyebilecekler. 

4 ncü madde üzerinlde, söz almak isteyen..? Yok. 
Maddeyi oylarınıza isunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nlci «nadideyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 68 nci maddesi 
aşağıdaki şek'ilde değiştirilmiştir : 

•Derece Yükselmelinin Usul ve Şartlan:, 
(Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapılabilme

si liçin : 
a) IBir üst dereceden boş bir kaldronun bulun

ması, 
b) Derecesi liçiride en az 3 yıl ve bu derecenin 

3 ınıcü kademesinde 1 yıl bulunmuş, 
ic) Kaldronun talhsds edildiği görev için öngörü

len nitelikleri elde etmiş, 
d) Sicil bakımından üst derecelere yükseltebile-

celk nitelikte bulunduğunun saptanmış, 
Olması şarttır. 
IB) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sı

nıfların 1, 2, 3 ve 4 ınıcü derecelerindeki kadınolaona, 
derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 
atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden 
memur atanabilir, 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi 
için memurun; 

A nöi dereceli görevlerden ek göstergesi 500 ve 
daha yukarı olanlar için en az 15 yıl, 

1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 500' 
den az olanlar için en az 12 yıl, 

3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 9 yıl, 

13.12Jİ960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine tabi kurumlarida fiilen çalışmış olması, 
yükseköğrenim görmüş bulunması ve atanacakları 
kadronun bir alt (derece aylığım kazanılmış hak ola
rak olmuş olması şarttır. ((Yasama Organı üyeliğin
de, kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve 
oikul devresi dahil yedek subaylıkta geçen süreler yu
karıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.) 

IBu bent hükümlerine göre atanan memurlar, ka
zanılmış hak aylıklarını almakla birlikte, atandıkları 
kaldronun (ek gösterge dahil) diğer haklaonldan ya

rarlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu 
kadrolarda geçirdikleri her yıl bir kademe (ilerleme
si ve her 3 yıl bir derece yükselmesi sayılmak sure
tiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas ay
lık derecelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. 

BAtŞKIAN — 5 nlci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim? 

IEMEKİLIÎ AMlÎRtAL HÜSNÜ KÜÇÜİKİAMMET 
ı(]Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok efendim. 

İBAISKAİN — Hükümetimizin..? 
(Buyurun efendim. 
IDEVLET IBAlKAıNI ÎLHİAN Ö2TRA1K — Sayın 

Başkanım, bu 68 nqi madde, vaktiyle hakikaten çok 
suiistimal edilmiş bir maddeydi. O bakımdan, sınır
lamalar getirulrnesd çok isabetli. Yalnız,'bu genel sı
nırlamada; 

1. (Belirli bir hizmet yılı esas alınıyor, 
2. .«En fazla 'iki derece yükseğe gildebillir» deni

yor; 
3. «Gittiği yerin aylığını almayacak, yalnız onun 

yanödemesini alacak» deniyor., 
»Buradaki sınırlamayı bir yıl yaparsak Sayın 

Başkanım, bazı güçlüklerle karşılaşırız. Cumhuriyetin 
kurulduğundan beri, sivil kesimde hep ikfi derece 
yükseğe gitmek düşünülmüş. Sebebi: iBazı değerli 
elemanları, gerektiğinde, üst kadrolarda kullanıp, hiz
mete daha çok etkinlik ve verimlilik kazandırmak. 

6571de bu değişiklik getirildiği zaman biraz ra
hatlama oldu; sonra ise çok suiistimal edildi, seneler 
indirildi. öyle oldu ki, eskilden 1 nci dereceye git
mek için 10 yıl kâfii geliyordu ve sınırsız atlanabili
yordu; gittiği yerin bütün aylığımda alıyordu. 

Sizlerin İde genel direktifleriniz çerçevesinde, bir 
kere, «Gilttiği yerin aylığını alması söz konusu ola
maz» ©sası getMlIdli; «Yalnız onun sorumluluğunu 
gerektiren yerdekiler alsın» dendi, 

.Bir yıl sınırlaması getirirsek Sayın Başkanım, ida
rede birtakım sıkıntılar doğar. Çünkü, Türk bürokra
sisi çok tıkanık. Yeni bazı düzenlemeler yaparken, 
getirilen bu iki derecenin 'idarede suülistimal edilme
si imkânı azdır. ıBir kere, 15 yıl hizmet etmıiş olacak-
ki ancak iki derece üste gidebilsin. Para bakımıridan 
da, sadece yanödemesini alabilecek, 'Bu, birtakım ye
tenekli memurları idarede kullanma imkânını vere
cek. Bir dereceye inldirirsek efendim, hemen hemen 
faydası yüzde elli değil, yüzde ona iner. Yani, iki
lden hire LnldürdlJk rnli, faydası yüzde elli azalır diyebi
liriz. 
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İBAŞKIAN — Yetenekli olanlar için uygulansa 
amenna, başımızın üzenimde yeri var; hatta üç ıdere-
ce atlatalım; ama bu madde şöyle işletiliyor; Gelen 
partilerde, İkim partiye, balkana yaranıyorsa veya o 
parti istikametinde (işlem görüyorsa onu getirtiyor
lar; «jBunu getirelim, genel müdürlüğe oturtalım, 
müdürlüğe oturtalım; bu, bizim işlerimizi yapar» di
yorlar ve memurlar arasında da böyle bir yaranma 
yarışı başlıyor. ıBütün meisele bu, 

(Bu devrede olmaz; ama, bu çıkaracağımız kanun, 
yarın öbür gün çıkacak kanunlara da emsal olacak; 
hiç değilse bir derece olsun. Memurlar arasında kıs
kançlıklar bu yüzden oluyor, çeiKememezlikler bu 
yüzden oluyor, ihbar mektupları, şikâyetler bundan 
oluyor... 

Ondan dolayı büz bunu getirdik, yani başka bir 
maksatla, değil. Canımız feda, öyle yetenekli kişiler 
için , 

[DEMLET IBAİKİANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
fBaşkanım, tabiî, çok kötü kullanıldı. Öyle oldu ki, 
mesela bir marangozu birinci dereceye getirdiler... 

BAŞKAN — Müşavirliğe getirdiler... 

.DEVLET BAIKİAINI İLHAN ÖZTRAIK — Evet 
efendim. Polis memurunu getirdi, din adamını getir
di.... Maalesef, oldu... Ama şimdi bir hayli sınırla
ma geldiğine göre, kötüye kullanmalarını çok kapat
mış oluyoruz. (Kötüye kullanılması ihtimali çok az 
Ikalıdığına göre, idareye faylda «ağlayacak bir yetkiyi 
ısınırlandırırsak sakınca ıddğaır korkuisumdayım. Onu 
arz etmek istedim. 

IMİALİYE BAKANI İKAYA ERDEM — Müsaa
de ederseniz, arkadaşım bu konuda bir hazırlık yaptı, 
daha teknlik bir şekillide arz edecek, 

IBAŞIKİAN — Bu şekilde verilmiş ik'i derece üste 
isahip, devlet kadrolarında kaç kişi var? Rakam var 
mı? 

MALİYE BAKANI KjAYA ERDEM — Haliha
zırda mı efendim? 

(BİLTEKİN ÖZDIEM'İR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın (Başkanım, müsaade ederseniz arz 
eldeyim efendim. 

(Kurumların 1-4 mcü derece kadrolarında genellik
le genel idare hüzmetleriınli ilgilendiren bu madde tat
bikatına konu olabilecek takriben 15 bin kadro var-
Idıır. Bu kadroların tümü, üst dereceye atanma suretiy
le kullanılmamaktadır tabiatıyla; ama iki veya üç 
üst dereceye atanma suretiyle kullanılanların sayısı
nı şu anda size sunmamız mümkün değil efendim. 

— 140 

Kurumlsal olarak araştırma yapmamız ihtiyacı var
dır., 

Diğer taraftan, izin veririseriiz Sayın Başkanım, 
bu maddeyle ilgili bir iki hususu bilgilerinize sun
mak isterim. 

(Efendim, bu madde, (demin de arz ettiğim gibi, 
esas itibariyle genel idare hizmetleri sınıfının üst yö
netimiyle alakalı bir düzenlemedir. Teknik hizmetler 
sınıfının, .sağlık hizmetleri sınıfının, daha önce kabul 
buyurduğunuz maddeler muvacehesinde genel 'idare
ye nazaran oldukça iyi bir noktaya getirildiği ma
lumlarıdır. Bu itibarla, Devletin yönetici kesiminlde 
nispî bir - bir bakıma gerileme de diyebiliriz belki bu
na - gerileme kaydedildiğinden hiç olmazsa yöneti-' 
min, belli bir kıdeme gelmiş ve belli formasyona gel
miş, seçkin elemanlarının/iki üst derece kadrolara ge
tirilmesi imkânını veren bu maddenin gerçekten yö
netim içlin bir zorunluluğu vardır. 

iSize örnek olarak şunu sunmak isterim: Maliye 
Bakanlığında, bilhaislsa vergi dairelerimizde m'üldür ve 
müdür yardımcılıklarımız, eski kötü şekline rağmen, 
bugün oldukça boştur. Eğer bu kısıtlamayı biz bir de, 
bir alt derece ile sınırlarsak, yükseköğrenim tahsil 
şartı da zorunlu olduğu1 için, âdeta bu mekanizmayı 
kilitleme yolu getirmiş oluruz. Yani bir yarar sağ
lamaya çalışırken, yanında daha büyük bir zarar do
ğurabilir kanaatindeyiz. 

(Kaldı ki, Sayın (Başkanım, yukarıdaki süreler 
15-12-9... diye öngörüldüğü takdirde, bunun belk'i de 
'tabiî bir sonucu olarak, «İki alt derece» demek gere-
Ikliyor. Yani şunu arz etmek istiyorum; 15 yılını ta
mamlayan bir kişinin bir üst dereceye yükselmesi 
takdirinde, 15 yıl âdeta işlemez hale geliyor. Çünkü, 
mesela, yükseköğrenimli bir eleman 2 nci dereceye 
24 yılda gelebilmektedir. Tensip buyurulursa, başka 
Ihususları da arz edebilirim, 

,Bu itibarla, yukarıda kabul buyurduğunuz süre
ler iki alt /derece ile birieşinse, kötüye kullanım he
men hemen sınırlanmış, ortadan kaldırılmış olacak
tır. Bir de, tabiî, kanunların kötüye kullanımını, sırf 
kanunu yazarak değil, biraz da yönetenlerle ala
kalı görmek, diye mütalaa ediyoruz, 

iBunları takdirinize arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — ıKüçükahmet, bir sey söyleyecek mi

siniz? 
IEMEK1İ1 AMİİRİAL HÜSNÜ K'ÜÇÜKAHİMET 

iflBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — ıSayın Başlka
nım, bu tamamen idarenin bir derdidir ve içinden 
çıkılmaz hale gelmiştir. Ben ide uzun seneler askerlik 
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yaptığım için, bu Ideıld'i b'izleriln anlaması zorfdur. Ya-
rti, ben yarbayken, bir binbaşı albay yapılıma çok te
dirgin olurum; ama görülüyor ki, sivil, bu idarede yer
leşmiş, Bugüne kadar hudutsuz olan bir şıey Ihemen 
hemen bire indirilirse, işlemez hale gelir.. B'irdenbire 
toptan kaldırmak da idareyi tedirgin ödüyor. İzahla
rı öyle anlıyorum. 

Arz ettiğim gibi, bunu yaşamamış olan asker 
kişilerin ve izin verirseniz benim de, bu maddeyi an
lamamız zordur, 

BAŞKAN — Asker kişiler olarak bizde de var
dır bu: Üstün başarı kıdemi 6'yı geçmez. Birincisi; 
yüzbaşılığının sonunda bir sene kıdem verilir ve bir 
sene evvel binbaşı olur; ikincisi de, binbaşılığında 
verilir; iki defadır. 

EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Bu ondan da
ha başka.. 

BAŞKAN — Biliyorum. 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yani üstünde
ki sınıfın üstüne gitmiyor, aynı sınıfın bir üstüne gi
diyor. Bir sene sonra gideceğine, bir sene evvel gidi
yor. Bu biraz daha fazla hak veren bir madde; ama 
görülüyor ki, idarenin de büyük bir derdi var... 

BAŞKAN — Mesela, şimdi 4 ncü dereceden 3 
ncü dereceye veyahut da 3 ncü dereceden 1 nci dere
ceye getireceğiz. 2 nci derecede bir çok kişi var, de
ğil mi? Vardır muhakkak. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 

BAŞKAN — Olmamasına imkân yok. O zaman, 
2 nci derecedekini 1 nci dereceye getirmek lazım. Ni
ye, 2 nci derecedekiler dururken, 3 ncü derecedekile-
ri 1' nci dereceye geçiriyoruz? 2 nci dereceden bir tane 
alayım, onu getireyim, oraya koyayım; 2 nci derece
yi de, 3 ncü derecedekilerden tamamlayayım. Niye 
iki derece birden atlatayım? iki derece birden atlat
tım mı, maiyetteki birisi ötekinin basma geçer, iş
te, kıskançlık oradan başlar. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Evet. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, bu konuda Sayın Müsteşarım da konuşacak. 
Yalnız, Maliye Bakanlığı olarak çok yakından bildi
ğim için belirtiyorum; bizde genel müdür yardımcı
lığı seviyesinde olan yerlere bu şekilde iki üst derece 
vererek atama yapamadığımız takdirde, - bugün da
hi çok büyük bir sıkıntı içindeyiz - tayin yapamıyo-

I ruz. Mesela Bakanlıkta 2 nci derecedeki bir kadroya 
bu şartlara göre, tayin yapmamız mümkün değil., 2 

I nci derecedeki kadroda olan bir kimse, 1 nci derece
deki kadroya layık bir kimse olmayabilir, idarede 
bir kimseyi, o kadroya terfi edemediği zaman emek
li etme imkânımız da yok, ayıramıyorsunuz, kalıyor; 
fakat o, hiçbir zaman, bahsettiğimiz 1 nci derecedeki 
kadrodaki göreve de layık değil; genel müdür yardım
cılığına getiremiyorsunuz; Gayet tabiî, 1 nci derece
deki o görev, 2 nci derecedeki kadroda o vasıfta bir 
kimse varsa, öncelikle ona veriliyor; fakat yok ise, 
mecbursunuz 3 ncü dedreceden alıp, o kadrolara ge-

I tirmeye. Bugün Maliye Bakanlığında genel müdür 
tayini yapmakta - ki eskiden yapılmıştır - büyük bir 
sıkıntı vardır, l! nci dereceye, müktesebatıyla tayin 
edebileceğimiz bir arkadaş bulmakta çok güçlükle 
karşılaşıyoruz. Müsaade ederseniz, uygulamada kar
şılaştığımız sorunlar 'bakımından Müsteşarım da çok 

I kısa bir izahalt versinler. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, siVil bürokrasiyi bu 
maddeye zorlayan iki teknik neden vardır; bunlar 
genellikle, askerî bürokraside veyahut da Silahlı Kuv
vetler bünyesinde raslanan hadiseler değildir. 

Bunlardan birincisi şudur efendim : Sivil bürok
raside bir kimse terfi edemediği takdirde, Silahlı 
Kuvvetler bünyesinde olduğu gibi, emekliye ayrıla
mıyor. Bugün Maliye Bakanlığında, diyelim (A) ge
nel müdürlüğünde, 30 senelik bir kimse hâlâ genel 
müdür yardımcısı olamamıştır; ama müşavir sıfatıy
la, şube müdürü sıfatıyla, belli bir konuda ihtisaslaş-
tığı için, Devlete hizmet etme yeteneğini devam et
tirdiğinden, bu görevi sürdürür. Bu durumda, eğer, 
tamamen kıdem faktöründen hareket edersek, bıra
kalım genel müdürlüğü, bir genel müdürlükte genel 

I müdür yardımcılığına getirilememiş bir kimse; fakat 
I kendi makamında gereken hizmeti verdiği için, sırf 

kıdem faktörüyle genel müdür yardımcılığı, genel 
müdürlük ve müsteşar yardımcılığı kademelerini at-

I lamadan müsteşarlığa gelmek gibi büyük bir sıkıntıy-
I la karşı karşıya kalır. Bu kademelerden geçmemiş bir 

kimsenin, geleceği kademenin hakkını vermesi de za-
I ten söz konusu değildir. 
I Biraz önce izah ettiğim gibi, sivil bürokrasi, bel

li bir kıdeme gelmiş; fakat belli bir rütbeyi ihraz 
edememiş kimseyi, otomatikman, bünyesinin dışına 
atmamaktadır. Bu, birinci faktör Sayın Başkanım. 

I ikincisi; sivil bürokraside herkes aynı mektepten 
I mezun olmamaktadır, aynı derece mektepten de me-
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zun olmamaktadır. Şunu demek istiyorum; özür di
lerim, derdimi anlatmayı kolaylaştırmak için muka
yese ediyorum; 'bizim sivil bürokraside belli görev
lere gelen kimseler muntazaman Siyasal Bilgiler veya 
Hukuk Fakültesi veya Harp Okulu mezunu değil; biz
de, Maliye Meslek Okulu da vardır; bu, maliye bü
rokrasisinin temel çekirdeğini teşkil eder. Bir kimse 
buradan mezun olduktan sonra, Maliye Meslek Oku
lu mezunu olarak, malmüdürü sıfatıyla 14 ncü de
receden göreve başlar, 20 sene hizmet eder. Daha 
yeni 5 nci 6 ncı dereceye gelmişken, bu arada kendi 
öz gayretiyle bir yüksek mektebi bitirir veyahut da 
bizim Maliye Meslek Yüksek Okulumuz var, orayı 
bitirir; fakat emsalinin önüne geçemeyeceği için, 18 
veya 20 senelik hizmetine rağmen, hâlâ 5 nci dere
ceden 'bir devlet memurudur. Şimdi bunu vergi dai
resi müdürü yapmak gerekir. Hakikaten de iyi bir 
yetenekte memurdur, gayret göstermiştir, memurken 
yüksekokulu bitirmiştir. Bunun için bizim, oturup, 
vergi dairesi müdürlüğünü 5 nci dereceye kadar in
dirmemiz lazım. Şimdi efendim, Tarsus kazasında 
kaymakam 1 nci derecede memur, ziraat müdürü 
1 nci derecede memur, malmüdürü veya vergi daire
si müdürü 5 nci derecede memur... Bürokraside bü
yük sıkıntılar doğuruyor. Vergi dairesi müdürlüğü 
bizde 1 nci dereceden başlar, 2, 3 ve 4 ncü derecede 
vergi dairesi müdürlüğü var, artık 5 nci derecede 
yok. Bu durumda hizmet süresi 18 sene dahi olsa, 
yüksekokulu sonradan bitirdiği için ve dolayısıyla 
emsallerini ancak yakalayabildiği |çin, bu zatı biz, 
5 nci dereceden 3 ncü dereceye getirmek durumunda 
kalabiliriz; fakat buyurulduğu veçhile, hizmet süresi 
18 sene olabilir, 19 sene olabilir, 17 sene olabilir; 
ama hâlâ kıdemi, sonradan yüksekokulu bitirdiği için, 
ta başlangıçta lise mezunu olarak memuriyete başla
dığı için, 5 nci derecede olabilir Sayın Başkanım. Tür
kiye'de sivil bürokrasi, genellikle bu meslek okulla
rından mezun kimselerin sırtında durmaktadır; Tapu 
Kadastro Meslek Okulunda da böyledir, Maliye Mes
lek Okulunda da böyledir. 

Muhakkak ki, istismar edilmiştir^ doğrudur; 8 nci 
dereceden 1 nci dereceye gelmeler ; olmuştur; fakat 
arkadaşımın söylediği gibi, burada hiyet önemlidir. 

Sayın Başkanım, üçüncü bir teknik husus daha 
var. Tabirimi mazur görün, Türkiye'de müşavirler 
dejenerasyonu 68 nci maddeden kaynaklanmamıştır 
esasta. Yanılmıyorsam, 1976'da veya 1977'de Türki
ye'de bakanlık müşavirleri bir yandan sayıca artırı
lırken, bir yandan istisnaî memuriyetler haline geti

rilmişlerdir. Tabirimi mazur görün, iş oradan anla
mını yitirmiştir. O bakımdan, o müşavirlik müesse-
sesindeki dikkate değer sapma, 68 nci maddeden de
ğil, Öbürlerinden kaynaklanmıştır ve önümüze ge
len düzenlemelerde o mahzurun giderilmesinde mut
laka fayda vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 'Efendim, şimdi genel müdürlüğü 

ele alalım. Genel müdürlük boşaldı; onun yardım
cısı var mı, yok mu? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Var. 

BAŞKAN — Genel müdür yardımcıları var. Var
sa, o mu geçer, yoksa onun aşağısındaki birisini mi 
genel müdür yaparız? Normal olarak onun geçmesi 
lazım. O halde, demek ki, bir derece aşağısı geçiyor. 
Bunu yapmazsak, bir şubede müdür olan, genel mü
dür olacak; genel müdür yardımcısı ona hükmedi
yordu, emir veriyordu daha evvel; şimdi, öbürü onun 
başına geçecek. Müdürden, nihayet genel müdür 
yardımcısı olunur, değil mi? Birdenbire genel mü
dürlüğe geçmemesi lazım. Bizim söylediğimiz bu. 
Eğer o, tahsilini sonradan tamamlıyorsa, ayrı bir ka
nunla, «sonradan yükseköğrenimi yapanlara bir de
rece kıdem verilir» diye bir hüküm getirilir. Bizde de 
ihtisas yapanlar kıdem alır; herhangi bir dalda ihti
sas yapmışsa, doktora yapmışsa onlara kıdem veri
yoruz. Bu getirilebilir; yani, o mahzur giderilebilir 
ayrı bir kanunla. 

Onda haklısınız; lise mezunu, sonra kendiliğin
den gitmiş, tahsilini tamamlamış; şimdi ona o hakkı 
vermek lazım; «kadrosu yoktur» diye vermemek ol
maz. Buna açık kapı bırakırsak, dediğimiz mahzur
lar oluyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, genel müdür yardımcıları arasından ge
nel müdür tayin olunuyordu, zaten. Esasında yani... 

BAŞKAN — Tamam; ama şimdiye kadar öyle 
olmuyordu. Bundan evvelki dönemlerde lalettayin bi
risini getirip genel müdür, diye oturtuyorlardı. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Maliye 
Bakanlığı olarak söylüyorum.. 

BAŞKAN — Tabiî, ben diğer bakanlıkların hep
si için söylüyorum. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Fakat 
efendim, şu sıkıntımız var : Maliye Bakanlığında 
daha evvel 1 nci derecede iken yurt dışına tayin edil
miş gelmiş bir arkadaş. Bunun 1 nci dereceye tayi
nini bu şartlar altında yapmamız mümkün değil. 
Çünkü, yurt dışı kadroları 3 ncü derecedir. Daha ev-
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vel müktesebatı ile 1 nci derecede hizmet yapmış ol
masına rağmen, 3 ncü dereceye gitmiştir. Dönerken, 
bizim bunun... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olur mu 
böyle?.. 

BAŞKAN — Sakat, çok sakat! 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olur mu 

öyle şey, niye 3 ncü dereceye iniyor? 
BAŞKAN — Dışarıya giderken öyle imiş, kadro

lar öyle. Sakat. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Mükte

sep kadrosu ile gider ve 1 nci dereceyle gitmez. 
BAŞKAN — Hatalı; buralar hep bozuk tabiî. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Dış 
kadrolarımız öyledir. Hatta, içeride de şimdi efen
dim, genel müdür yardımcısı ayrıldı, yerine tayin 
yapacağınız kimsede bu şartları aradığınız takdirde, 
o 'kadroya tayin yapmanız mümkün değil. Çünkü, 
bizde 1 nci dereceli kadrodur genel müdür yardımcı
sı. Alttan gelecek olan kimse, 10 senelik hesap uz
manı dahil, müktesebatıyla tutmadığı için, 1 nci de
receye eğer 1 derecelik farkla tayin yapmaya kalktı
ğımız takdirde, bu mümkün olmayacaktır. Bugün 
dahi bir darboğaz içerisine girmişiz. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 657 

sayılı Kanunla önümüzdeki yıl eğer buna bir düzen 
getirecek, belli edilecekse, bir sene müddetle şu iş
lerliği halledecek tarzda buna müsaade edelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben ay
nı şeyi söyleyecektim. Eğer bir reform çalışmasını 
yapacak isek; bu senelik için, evet; ama seneye de 
aynı sıkıntılarla karşınıza geleceksek, hiçbir zaman 
halledemeyeceğiz demektir. Türkiye bürokrasisinin 
böyle olduğunu söylüyorsak, o zaman biz hiçbir za
man bunu halledemeyiz. Bir sene için kabul, olsun; 
ama şu durum hakikaten Türkiye bürokrasisinde 
yerleşmiş ve halli mümkün değilse, o zaman hiçbir 
vakit halledemeyeceğiz demektir ki, bu, meseleye çö
züm getirmiyor. 

BAŞKAN — Bu gibi aksaklıkların hepsini ge
tireceğimiz kanunda halletmek lazım. 3 ncü derecede 
dışarıya gitmiş, geldiğinde l'e oturur. Tahsilini yap
mışsa, tahsilinin gerektirdiği bir derece kendisine ve
rilir. Bunlar kanunlarla düzenlenir. Böyle bir sene, 
iki sene ... Hepsini kaldırmak lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sonra, 
tabiî ki, bahsettikleri bir emeklilik meselesi var. 65 
yaşına kadar kimse emekli edilemiyor. Eğer sıkıntı

larından bir tanesi bu ise, gerekirse emekli edelim 
efendim, başka çare yoksa. Yani bu sıkıntıları böyle 
devam ettirirsek o zaman hiçbir şey yapamayacağız 
demektir. 

BAŞKAN — Asgarî azamî hadler konulur, «60 
ile 65» denir. Şimdi Silahlı Kuvvetlerde, mesela al
baylar 60'tır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet 
efendim. Niye biz emekli ediyoruz? 

BAŞKAN — Ediyoruz; ama, onun 65 yaşa ka
dar olan kısmını kadrosuzluk tazminatı olarak ve
ririz. Bu, sivillerde de yapılır. Yani mümkün ve kad
ro açılır. 

Arkadaşlarımızın dediği gibi, bunu bu sene için 
iki olarak düzeltelim; ama önümüzdeki sene bu işi 
halletmek lazım. 

Başka efendim, 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

O halde 5 nci maddeyi «bir alt derece aylığı» di
ye yazılan kısmı, «iki alt derece aylığını kazanılmış 
hak olarak almış olması şarttır» şeklinde düzeltilmiş 
olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Aynı Kanunun 79 ncu maddesi

nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları, ku

rumlarınca gönderilenlerin transfer edilen maaş kar
şılıkları, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan 
ve 9 ncu derecenin 1 nci kademesinden aylık alan 
meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylı
ğının yarısından az ise, aradaki fark kurumlarınca 
kendilerine ödenir. 

Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü ver
giden müstesnadır.» 

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

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

7 nci maddeyi olkutuyorum : 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 104 ncü madde

sinin (A) ve (C) bendleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«A) Kadın memura doğum yapmasından önce 
3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta 
müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre 
ile günde birbuçuk saat süt izni verilir.» 

«C) Memura isteği üzerine, kendisinin veya ço
cuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, ço-
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cuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin 
verilir.» 

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

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

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Aynı Kanunun 105 nci maddesi

nin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memur

lar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir 
kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan 
memurlar, hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşin
ceye kadar izinli sayılırlar. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... 

Bu, eskisine nazaran daha uygun bir şekilde değiş
tirildi; onun için, Hükümetin bir diyeceği var mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok 
efendim; daha açık oldu. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen olmadığına göre 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Aynı Kanunun 146 nci maddesi

nin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Şu kadar ki, ödenecek vekalet ücretinin yıllık 
tutarı, birinci derecenin son 'kademe aylığının (ek 
gösterge hariç) yıllık tutarının ı% 40'ını geçemez. Bu 
orana göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar 
merkezde bir hesapta toplanarak Maliye Bakanlığın
ca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukat
lar arasında '% 40 oranını aşmamak üzere eşit ola
rak dağıtılır.»-

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 161 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık : 
Madde 161. — Derece yükselmesi veya daha aşa

ğı bir dereceye atama halinde, 
A) Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye 

atanan memur; 
a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta ol-

kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe 
göstergesine, 

b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi 
evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap 
ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine, 

Tekabül eden aylığı alır. 
Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen 

süre dikkate alınır. 
B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha 

aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak ay
lık dereceleri salklı kalmak kaydıyla, 

a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta 
olduğu kademe göstergesine, 

b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski 
göstergesine en yakın kademenin göstergesine, 

Tekabül eden aylığı alır.» 

IHAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunu yorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Aynı Kanunun 166 nci maddesi 

aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 
«Kademe ilerlemesinde Aylığa (Hak Kazanma. 
Madde il66. — Kademe ilerlemesinde Devlet 'me

muru, bu [ilerlemeye müstahak olduğu tarihi takip 
eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri 
kademesine ait aylığa hak Ikazaınır.» 

BAŞKAN — lıl nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoik. 

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

il 2 mci maddeyi okutuyorum1: 
MADDE »112. — Aynı Kanunun 1167 nci madde

sine aşağıdaki ıfılkra eklenmiştir: 
«Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde 

bir değişme olmaması telinde derece yükselmesine 
ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ayba
şından itibaren bu derecenin 161 nci maddeye göre 
'kazandığı kademe aylığımı alır.» 

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

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

'13 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Aynı Kanunun 209 ncu maddesi 

sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
«Ayakta tedavi halinde ilaç bedellerinin % 20'sıi 

memur tarafından karşılanır. Ancak, resmî sağlık kuru
lu raporu ile belirlenen ve ıkanser, verem, kronik böb
rek hastalıkları, organ nakli ve akıl hastalıkları gibi 
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uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalikların 
ayakta tedavileri sırasında verilmesine lüzum görü
len ilaçlardan, ıhayatî önemi ihaiz oldukları Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek olan
ların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.» 

IBAŞKAN — (Biz şimdilik bu maddenin buradan 
çılkarılmasını uygun gördük. Sebebi; emekliler buna 
dahil olmuyor. 9126'da koyacağız; orada di, emekli
ler dahil değil. 

!Bir de, yönetmelikler hazırlanacak. Zaten bir
den ibire bu maddeyi hemen yürüdüğe sokamayız; 
Bakanlık, yönetmelik hazırlayacak. IBunu, martta,, 
marttan sonra çıkartalım ve emeklilere de '% 10 
diyelim, onlar da '% 20 vermesin; memurlar % 20, 
emekliler de % (10 olsun diyoruz. «ıBunu her ikisini, 
Emekli Sandığı Kanununda değiştirilecek: bir mad
deyle bilahara çıkaralım dedik; değil mi? Öyle dü
şünmüştük. 926'dan da çıkaralım, buradan da çıka
ralım. 

Bu konuda bir diyeceğiniz var mı efendini?. 

MALİYE BAKANI İKAYA IEROBM — Sayın 
Başkanım, bu konuyu şu kısa dönemde buraya acele 
getirmemizin nedeni; işçilerden alınması konusunun 
şikâyetlere sebep olmasıydı. 

IBAŞKAN — İşçilerden emeklilerden de <% 20 
alıyoruz; doğru. 

IBiz bunu getirirken, işçi emeklilerini de % 10'a 
indirelim, memur emeklilerini de % 10'a indirelim 
ve beraber çıkaralım bunu, dedik. 'Nihayet mart 
ayı içerisinde çıkaracağız. (Mühim bir kayıp olmaz 
ve «Bu sebepten dolayı çıkartılmış ve işçi emeklilerin
de de % ılO'a indirilmiştir şeklinde bir açıklama 
yapılabilir... 

Şimdi biz bunu çalışan memurlara % 20, emek
lilere % 10 diye çıkarırsak, buraya belki bir fıkra 
ilave edebiliriz; ama, bu sefer işçiler «Bizim emek
lilerden '% 20 alıyorlar, ımemurlardan % 10 alı
yorlar» diyecekler; ama ikisini bir anda çıkarırsak, 
hiçbir ışey lazım gelmez. 

IBuyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Sayın Başka
nım, yanlış söylersem Muzaiffer Paşam tashih etsin; 
maddeyi buradan çıkartırsak tekrar Danışma Mecli
sine gidecek. Bu, uzayabilir. Komisyona iade eder
seniz, bunu kısa zamanda düzeltir, mart ayında tek
rar huzura getiririz. Aksi takdirde, yeni bir kanun 
teklifi alarak Danışma Meclisine, gidecek. Oradan 
çıkışı mart ayını geçebilir,. 

BAŞKAN — Oradan gelecek, yeni kanun teklifi 
oradan gelecek tabiî. «Mart'ı geçebilir» diyorsunuz. 

iEMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
•(İBütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Evet, onu arz 
ediyorum. Acelesi varsa, onu orada da acele yaptı
rabiliriz. 

IBAŞKAN — ıBunu komisyona iade edersek, ka
nunu oylayaımayız. 

HÂKİM TUĞOENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ıflHukuk (İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Kanun, bütünüyle komisyona 
iade edilmiş ıgibi olur. 

IBAŞKAN — Olmaz o. (Bir maddeyi buradan ko
misyona iade ettik mi, bu tasarının tümünü oylaya-
mayız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 657'nin diğer mad
deleri ileride görüşülecek zaten efendim. 657'nin 
malî hükümleri içine konulabilir. 

lEMBKUİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(İBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onlara da 
koyabiliriz. 

IBAŞKAN — Onların içine konur. Diğerlerini 
zaten çıkardık; bunun yalnız malî hükümlerini aldık. 

Şimdi buradan çıkarırız bunu (malî hükümler
den çıkarırız), diğer hükümlerin arasına koyarız. 

DEVLET «AKANI İLHAN ÖZTRAK — Bi
rer maddelik 4 kanun; işçi emeklileri, memur emek
lileri, memurlar, işçiler için birer maddelik 4 kanun 
teklifi Danışma Meclisinden geçirilir. 

BAŞKAN — Geçer efendim, Danışma Meclisin
den de geçer. Zaten, işçiler için kanun Danışma 
Meclisinden gelecek, oradan gelecek; onu bekleye
ceğiz. 

tilkisini beraber çıkaracağımız için, her halü kârda 
bunu buradan çıkarmak lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK «(Hukuk (İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi IBaşkanı) — Sayın IBaşkanım, zaten gündemi
mizde gerek 657 sayılı Kanunun, gerek 926 sayılı 
Kanunun malî olmayan hükümlerine dair tasarı 
var. Bunu buradan çıkarırsak, gündemimizde bulu
nan, tasarıya ekleriz. 

IBAŞKAN — Ekleriz; ama, işçi emeklileri için 
gelecek o kanunu da beklemek lazım ki, ikisini bir 
anda çıkaralım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
nu kamuoyuna duyurmakta yarar var. 

IBAŞKAN — Evet; il 3 noü maddenin çıkarılması 
üzerinde başka söz almak (isteyen var mı?.. Yok 
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13 ncü maddenin bu kanun metninden çıkarıl
ması hususunu oylarımıza sunuyorum': Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

il 3 ncü madde metinden çıkarılmıştır. 
'Şimdi yeni 13 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — Aynı Kanunun 213 ncü mad

desinden sonra gelen «Zam ve Tazminatlar» baş
lıklı değişik ek maddesine aşağıdaki fitalar ek
lenmiştir. 

«Görevlerinin yetki, sorumluluk ve nitelikleri 
dikkate alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek 
Devlet .Memuru aylığının ı(ek gösterge dahil): 

a) Kurumların Teknik ve Sağlık hizmetleri sı-
nıtfına dahil kadrolarına atanmış olanlardan; lise 
dengi meslekî öğrenim veren okul mezunları için 
'% 10'a; dört yıldan aşağı Yükseköğrenim veren 
okul mezunları için % 15'ine ve dört ve daha fazla 
süreli Yükseköğrenim veren okul mezunları için % 
20'sine; 

ıb) Kurumların üst yönetim görevlerinden üçün
cü derece kadrolarda ıbulunanlıar için % UO'una, 
ikinci derece kadrolarda bulunanlar için '% 15'ine, 
birinci derece kadrolarda bulunanlar için '% 20'sine, 

c) (Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Baş
kan, Üye, Uzman (Müşavir, Uzman ve Uzman Yar
dımcıları; 'Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük müfettiş ve 
müfettiş yardımcıları: »Maliye Bakanlığı Hesap Uzman 
ve Uzman Yardımcıları ile [Bankalar Yeminli Mura
kıpları ve Murakıp Yardımcıları; Çalışma (Bakan-
lılı İş ve Itş Güvenliği 'Müfettiş ve (Müfettiş Yar
dımcıları; bakanlıkların merkez teşkilatına dahil 
kontrolörler ve stajyer kontrolörler; Sosyal Sigorta
lar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardım
cıları; ilköğretim Müfettişleri, belediye müfettiş ve 
müfettiş yardımcıları ile defterdarlık kontrol me
murları içtin'% 20'isine; 

d) Kurumların Avukatlık Hizmetleri sınıfına 
danii kadrolarında bulunanlar için '% ılO'una; 

Kadar ©akanlar Kurulunca belirlenecek esas ve 
(ölçüler dahilinde ayrıca Özel Hizmet Tazminatı 
(ödenir. IBu tazminat Damga Vergisi Ihariç herhangi 
ibfcr vergiye talbi ıtutulmaz. 

(Hizmetin niteliği itibariyle, 'birden fazla özel 
'Hizmet Tazminatı verilmesi gereken durumlarda 
bu tazminatlardan fazla olanı ödenir. 

'özel 'hizmet tazminatlarına halk kazanmada ve 
bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler 
uygulanır 

Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu taz
minatlar ödenmez. 

(BAŞKAN — Efendim, bu madde ile ilgili Hükü
met teklifinin (a) fı'krasmda, zannediyorum, teknik 
ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadroların hepsi 
% 10 idi ve dört yıldan fazla yükseköğrenim gör
müş olanlarda da % 20 idi. 

Şimdi, bu teknik ve sağlık hizmetleri ikiye ayrılı
yor : Bir lise seviyesinde olan teknikerler var; ibir de, 
liseyle üniversite arasında, lisenin üzerine iki ve üç 
sene tahsil görmüş olanlar var. Onların hepsini bir 
kaba koymayı uygun görmedik. Lise seviyesinde 
olanlar :% 10'da kalsın; dört yıla kadar eğitim gör
müş olanlara % 15, üniversite ayarındakilere de % 
2Q'ye kadar olsun dedik. 

Duymuşlar, nereden duymuşlarsa; birçok telgraf 
geldi, müracaat oldu... Haklı bulduk biz bunları; 
lisenin üzerine iki veya üç sene tahsil görmüş; öteki, 
lise, sanat enstitüsü mezunu mesela... 'Bu konuda, 
'bilmiyorum, diyeceğiniz var mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Saym 
Başkanım, aynen iştirak ediyoruz. Zatten '% 20'de ol
saydı genelde, biz hazırlık çalışmalarımızda onu dü
zenleyecektik. 

Zaten, % 20 oranı yüksek tahsilli olanlara; dok
torlara, mühendislere, hatta 'barajda çalışanlara, en 
zor işite çakışanlara vermeyi 'düşünmüş; aşağı kade
meleri ise; bu şekilde, lise dengi üstünde okuyan
lara, lise dengi olanlara diye kademelendirmiştik. 

Tabiî, 'buyurduğunuz daha uygundur. Aynen iş
tirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunun hizmetini daha 
kolaylaştırmış olduk. 

Efendim, 13 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Aynı Kanunun Ek Geçici 7 nei 

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Ancak, 1 noi fıkrada sayılanlara, ilgili Kanunla

rında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar (bu ka
nunlarda yer alan hükümlere göre verilmekte olan 
hâkim ödeneği veya yargı ödeneği oranları '% 75 
olarak uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sa
yıştay Başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cısı ve Danıştay Başsavcısına ayrıca aylık 'tutarlarının 
(Ek gösterge dahil) % lO'u makam tazminatı olarak 
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ödenir. Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkan ve Başsavcıları bu makam taz
minatından yararlanamazlar. Makam tazminatı dam
ga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

BAŞKAN — Bunda yapılan değişiklik de, As
kerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanlarını bundan hariç tutmamızdır. Çünkü bu 
hükmü koymazsak, «©iz de aynı statüdeyiz; alabili
riz» derler diye bir endişe duyduk; onun için, bu
raya açıkça bu hükmü koymakta fayda var dedik. 
Çünkü onlar bir de generallik tazminatı alıyorlar, 
generaldir onlar. Bizim statümüz ayrı... O bakım
dan, hükmü koyduk. Yapılan değişiklik, yalnız 
odur. 

14 ncü madde üzerinde söz almak isteyen?... 
Buyurun. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, Adalet Bakanı Danıştay, Yargıtay Baş
kanlarına verilen % 10 oranı 'biraz fazla görür; % 
5 in daha uygun olacağı kanaatindedir. Bu oranın 
fazla olduğunu bana özellikle söyledi. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Anayasa Mahkemesi Başkanına vereceğimiz 
makam tazminatını, 6 'bin lirayı çok görüyorsak, bu 
teklif Adalet Bakanlığından geliyorsa, denecek bir 
söz yok... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
nun sebebi şu: Yargıtay da daire başkanları, üyeler 
var; bu bir rekabet sebebi oluyor aralarında. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plankomisyonu Başkanı) — Eğer 6 bin lira 
rekabet konusu oluyorsa çalışamazlar. Söz konusu, 
6 bin Mra. Ben, Maliye Bakanı söz alınca, 6 bin 
liranın çok az olduğunu söyleyecek zannettim. 

IBAŞKAN — Acaba Adalet Bakanımız, Danıştay, 
Sayıştay Başkanıları ile konuşarak mı bunu teklif etti? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim, kendisi önerdi. 

BAŞKAN — Hakikaten, bugün için 6 bin lira, 
bir şey değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAYNAK (Hukuk 'İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Başkanım, zaten üst dü
zeydeki yöneticiler •% 20'ye kadar alacaklar. 

BAŞKAN — % 20'ye kadar alınınca, artık bu, 
'% 5 olmaz. O öyle der; ama bunu bizim savunma
mız çok zor olur. «Niye o makama % (20 oranı ver

miyorsunuz.» derler. Hatta, bu bile yadırganabilir; 
«niye oraya % 20 veriyorsunuz da, buraya % 10 ve
riyorsunuz» denebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Çünkü, bir bakanlığın müste
şarına, yüksek düzeyde yönetici diye, net 12 bin lira 
verirken, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay 
Başkanlarına 6 bin lira ödüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî onların diğer öde
nekleri, tazminatları falan var; ondan dolayı, diye
biliriz; ama % 10'u da % 5'e düşürmek çok garip 
olur. 

Bilmiyorum, bu konuya; % 10'u, % 5'e düşür
meye iştirak eden var mı? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yok 
efendim, öyle olması lazım. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

(Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo-
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun ek geçici 10 ncu maddesine aşağıdaki' 
fıkra eklenmiştir: 

«Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim 
Kurulunca tespit edilecek sayıdaki haber ve yabancı 
dil yayınları mütercim spikerlerine bu Kanunun 59 
ve müteakip maddelerindeki istisnaî memuriyetlere 
ilişkin hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, Bu konu ile alakalı bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Efendim, 15 nci madde üzerinde 
Hükümetimizin bir değişiklik önergesi var. 

Buyurun, okuyunuz efendim. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 Sayılı Devlet Memur

ları Kanunu, 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanunu 
ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirillmesi, 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı» nın, Komisyonca benimsenen metnindeki 15 nci 
maddenin ekli şekilde değiştirilmesi arz ve teklif 
olunur. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 
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GEREKÇE r 
'657 Sayılı Kanunun Ek Geçici 10 ucu maddesi 

kapsamına giren TRT personelinin ek göstergeleri 
anılan maddenin ı(d) 'bendinde düzenlenmiş, bu ka
nuna tabi diğer personelin ek göstergeleri daha son
ra anılan kanunun 43 ncü maddesini değiştiren 
2183 Sayılı Kanun ile artırıldığı halde, TRT men
supları için tavan ek gösterge 200'de kalmış/tır. Ay
rıca anılan (d) bendinde sadece Genel İdare Hiz
metleri sınıfından söz edildiğinden yeni düzenleme 
ile yaygınlaştırıİan ek (göstergelerden Kurum perso
nelinin yararlanılması imkânı bulunmamaktadır. Bu 
nedenlerle söz konusu (d) bendinin yeniden düzenlen-
mesi gereklidir. 

Hükümet Tasarısının 32 nci maddesi ile eklenmek 
istenen fıkra, anılan elk geçici 10 ucu maddenin 
(e) ıbendi ile ilgili olduğundan bu bendin altına ek
lenmesi yerinde olacaktır. 

öte yandan, 657 sayılı Kanunla getirilen yeni 
düzenleme, göreve tahsisli yanödemelerde herhangi 
bir etki yaratmadığı halde, Kurum personelinin yan-
ödemesi niteliğinde olan tazminatların fiilen alınan 
belli yüzdesi şeklinde hesaplanması 'bundan sonra 
657 sayılı Kanunun 68/iB maddesine göre yapıla
cak atamalarda farklı tazminat ödenmesine yol aça
cağından, bu hususun da önerideki (2) 'bendinde ol
duğu gibi farklı ödemeyi giderici şekilde düzenlen
mesi gerekli görülmektedir. Bu sağlandığı takdirde, 
Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden kadrolarına ka
zanılmış haik aylıklarını almak suretiyle atanacak 
olanlar da emsalleri gibi atandıkları görevin derece-
sıine göre tazminat alabileceklerdir. 

Öte yandan, Kurumun özel önem arz eden ha
ber ve program hizmetlerinde çalışan personeli ile, 
teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli diğer 
personelini daha iyi malî imkânlara kavuşturmak 
suretiyle Kurumdan ayrılmaları önleyebilmek için 
sadece bu hizmetleri yürütenlerle sınırlı olmak üzere 
359 sayılı Kanundaki tazminat tavanını % 75'e çı
karmak yararlı olacaktır. Bu tavan dahilinde kim
lere hangi oranların uygulanacağı Yönetmelikle dü
zenlenecektir. 

Bu (hükümlere göre düzenlenecek tazminat mik
tarları yeterli olacağından, Tasarının Komisyonca 
benimsenen şeklindeki 14 ncü maddede öngörülen 
Özel Hizmet Tazminatının kurum mensuplarına da 
verilmesine lüzum görülmemiş ve buna ilişkin hük
mün <(f) bendinin sonuna eklenmesi uygun görül
müştür. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun Ek Geçici 10 
ncu maddesinin (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmişitir: 

d) ıBu Kanunun değişik 43 ncü maddesinin (B) 
fıkrası hükümleri Kurum personeli hakkında da uy
gulanır. Ancak, anılan fıkranın ı(j) bendi hüküm
leri saklı kalmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sı
nıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeler,, 
bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu 
gözönünde bulundurulmak ve diğer kamu kuruluş-
larıındaki emsallerini geçmemek şartı ile, Kurumun 
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit olunur. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 
haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde her 
ne söbeple olursa olsun başka üş ve hizmet yasağına 
ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Kurumun Yönetim Kurulunca 'tespit edilecek 
sayıdaki haber ve yabancı dil yayınları mütercim 
spikerlerine bu Kanunun 59 ncu ve müteakip mad
delerindeki istisnai memuriyetlere ilişkin hükümler 
uygulanır. 

If) 2 < il « J1964 tarih ve 359 sayılı Kanunun 
47 nci maddesi hükümleri saklıdır. Ancak anılan 
maddenin üçüncü fıkrasındaki sözü edilen tazminata 
ilişkin hükümlerin 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolarda 
bulunanlara uygulanmasında fiilen aldıkları aylık
lar yerine atandıkları kadroların aylıkları; program 
ve haber hizmetlerine ilişkin kadrolarda bu görev
leri fiilen yürütenler ile teknik ve sağlık hizmetleri 
sınıfında görevli diğer personel için tazminat tavanı 
olarak >% 75 oranı esas alınır. 

Kurum mensuplarına bu kanunun «Zam ve Taz
minatlar» 'başlıklı değişik Ek Maddesinde öngörü
len «Özel Hizmet Tazminatı» ödenmez. 

BAŞKAN — Bu teklif üzerinde daha açıklayıcı 
bilgi rica edeceğiz efendim. 

Buyurun Sayın Öztrak. 

DEVUET BAKANI İUHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkanım, şimdi 657 sayılı Kanunun 43 ncü mad
desi değişmiş; ek göstergeler de, eskiden il00 - 150-
200 idi, sonra değişti, 50O'e kadar çıktı. TRT bun
dan, ayrı bir kanun dolayısıyla yararlanamadı. Bu 
değişiklikler onlara da, diğer kamu 'kuruluşlarındaki 
emsallerine uygun şekilde ek göstergeleri düzenle
me imkânı, Bakanlar Kurulu kararıyla olmak üze
re, getiriliyor. 

BAŞKAN — 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü derece
lerde mi? 
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OBVLBT BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 
Bu imkânları yoktu, 200'de kalıyorlardı. Bir kısmı 

evvelce almışlar, üste gelmişler. Sonra bir düzen
leme yapılmış, düzenleme yapıldıktan sonra, yarar
lanamıyorlar. Çünkü, bu, kanun mevzuu; diğerleri, 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Onun 'için, burada 
bir yetki 'isteniyor. Bıirinoi nokta bu, Sayın 'Başka
nım. 

ikinci nokta: Sizin getirdiğiniz yeni kıstaslara 
göre, 15 yıl (hizmet etmek kaydıyla, yükseköğrenim 
görmüş olmak şartıyla, iki derece üste gittiği zaman 
kendi aylığını alacaktır; ama gittiği yerin yangörev 
tazminatı TRT'de, maaşının % 60'ı. İki derece üste 
getirdiğiniz zaman, maaşı kaçsa, yine onun % 60'ını 
alacaktır. Halbuki, atandığı kadronun % 60 mı almış 
olursa, burada olduğu gibi, gittiği yerin tazminatını 
almış olma imkânına kavuşacak, yoksa kavuşamaya-
cak. 

ıBAŞKAN — Onların yok mu ek göstergeleri? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — On

lar maaşı ne olursa olsun, % 60'ını almışlar, öyle 
yapmışlar vaktiyle. Tabiî, kendi maaşı iki derece 
altta olduğuna göre, yukarı gitse dahi, alacağı, kendi 
maaş farkının % 60'ı; hiçbir değişiklik olmayacak 
maaşında. 

ıBAŞKAN — Peki, işte 500'e kadar verdik. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O, ek 

göstergeler... Bir de, tazminatlar var; görev yeri taz
minatları, onlar. 

IBAŞKAN — Yanödemeter?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Getir

diğimiz tasarıda diyoruz ki, onlar nasıl ilki derece üs
te gi'ttüği zaman, gittiği yerin yanödemesini alabili
yorsa, bu da, onun tazminatının % 60'ını alsın. Böy
lece, maaşında bir miktar artış olacak. 

BAŞKAN — Bu, «% 60» diye geçmiyor burada. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şimdi 
onu izah edeceğim efendim, ona geleceğim. 

'Bir de efendim, şu husus çı'ktı karşımıza : Şimdi 
bunlar vaktiyle '% 60 almışlar; hatta çok yanlış bir 
uygulama yapmış kurum, (herkese (% 60l vermiş. 
Başta, vermemiş de, sonra dayanamamış, hepsine % 
•60 seyyanen dağıtmış. 

Halbuki, bunun amacı, kademeli dağıtmaktı; % 
30 verecek, '% 40 verecek, '% 50 verecek; ama yap
mamışlar, bunu bozmuşlar o işi. 

Şimdi, vaktiyle Kurumun durumu cazip gelmiş, 
şimdi '% 20'ye kadar olan bir yanödeme getiriyo
ruz ya Sayın Başkanım, burada çalışan bar mülhen-
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dis, Bayındırlık Bakanlığında çalışan mühendisten 
daha az para alır duruma gelecek. Bunu önleyebil
mek liçin, bu % 6ö'ı, yalnız «Teknik hizmetler, sağ
lık hizmetleri ve haber programında çalışanlara mün
hasır olmak üzere '% 75'e kadar çıkarabilir diyelim; 
bir kısmına % 65 verelim, bir kısmı % 60'da kala
cak - genel idare 'hizmetleri % 60'da kalacaktır - bir 
kısmı 1% 70 alabilir veya % 66 alır. Böylece, bir 
kademeli ayarlama imkânı doğsun diyoruz. 

Bir de burada sadece mühendisler, doktorlar, bir 
de program ve haberler hizmeti söz konusu. Tabiî, 
bu hizmetleri yaparken çok para ödüyor TRT. Onu 
ödemesine imkân yok, hiçbir sektörde imkân yok 
zaten kamuda. Yalnız, haiber ve program yapan insan
lar diğer kurumların bu yanödeme 'imkânları olduğu 
zaman, onlar da bir parça almışlar; ama fazla de
ğil. Bir miktar onlara getirelim ki, her türlü proble
mi halletmUş başka kurumlara nazaran seviyeleri bi
raz yükselsin. 

Yani, TRT Kurumunun haber ve program hiz
metleri, bu memlekeiljin kamuoyu oluşmasında çok 
etkili olacağı için, bu hizmetleri yapanlar hakikaten 
meşakkat içinde, gece de çalışır, gündüz de çalışır, 
saati yoktur. Bu yüzden, bunlara moral takviyesi ol
mak üzere, % 60'ı % 75'e çıkaralım; ama % 75'e 
çıkarılmasından sadece ve sadece teknik hizmetler, 
sağlık hizmetleri, haber ve program hizmetleri yarar
lansın; yoksa, hepsi yararlanmasın diyoruz. 

BAŞKAN — Peki; biz, sağlık personeline ayrı bir 
gösterge yaptılk; bundan niye yararlanamıyor? Dok
tor, doktordur... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, kurul kararlarında, «maaşlarının % 60'ını alır» 
diye vaktiyle, TRT'nin lehine olan bir durummuş o. 

BAŞKAN — Sonra, teknik personel için ayrı bir 
hane yaptık; buradaki mühendislerin de oraya gir
mesi lazım. 

IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
nundaki madde dolayısıyla yazılmış, sırf ona tabi 
olunması için. Bakanlık, ayarlama yapmak için, bu 
yetkiyi kanunla istiyor. Bu yetki olursa, işte onlara 
paralel hale getirmek liımtkânı doğacak. Bu hususu 
Maliye Bakanlığı ile düşündük. 

BAŞKAN — Peki, acaba koyduğumuz rakamla, 
buradaki bir mühendis, bir elektrik mühendisi veya 
elektronik mühendüsi, bakanlıktaki bir elektrik mü
hendisinden daha mı fazla alacak? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Müs
teşar beye bir soralım efendim. 
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BÎLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, şöyle arz edeyim, müsaa
de ©derseniz; cevap arz etmek için, bir an önce sun
mak ihtiyacını hissettik. 

Kurumun, halen 6496 kadrosu vardır. Bu kadro; 
şu düzenlemelere göre, her sınıftan program ve haber 
hizmetlerinde bulunanlar üie, program ve haber hiz
metleri dışında kalmakla 'beraber, teknik ve sağlık 
hizmetlerinde olduğu içlin kapsamına alınan personelle 
3606 olacaktır. Şöyle arz edeyim : Bu 6496 kişinin 
3606'sı, bu sefer, bu düzenlemeden, iade olarak ya
rarlanacak; buna mukabil, mevcut kadro sistemle
rini 'bozmazlarsa - tekrar, eski 'bozdukları sisteme av
det edilmezse - bunun 2890'ı, ©siki halini koruyacak; 
ibu ilave imkândan yararlanamayacaktır, 

Şimdi, 'bu son düzenlemeler muvacehesinde tek
inlik hizmetlerde 4 ncü dereceden bir örnek arz 
eltmek gerekirse; Kamu kesimindeki bir teknik ele
manın elne normal olarak 31.500 lira geçecektir; 
buna mukabil, TRTde 35.500 lira dolayında, 4 bfin 
liralık bir fazlalık olacaktır. Aynı şekilde, kamu kesi
minde 2 nd derecede kıdemli bir mühendisin eline 
ayda 40 bin lira geçecektir - tabiî, kamu kesiminde de 
özellikli yerler vardır efendim, 'baraj vesaire diye, onu 
ayrıca takdim edeceğim - buna mukabil TRT'de aynı 
mühendis 10 bin lira fazlasıyla 50 bin lira alacaktır. 
Bu, başlangıçtan 'beri TRT Ve olan özel ilginin bir 
devamı ve yansımasıdır ©fendim. 

İBAŞKAN — Halen de bu fark var mı idi? 
BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem-

silcisii) — Halen de vardı efendim. Onun miktarlarını 
şu anda arz edemem; ama halen de var. Çünkü, 
TRT'de yanödeme, maaşın veya almakta oldukları 
aylığın seyyanen '% 60'ı biçiminde, tıpkı yargı sını
fında olduğu gibi, 'belirlenmiş; ona mukabil, diğer ke
simlerde «Yanödeme Kararnamesiyle» duzenlenmiiş. 

Bu yolu 'bozmamak için, burada, «Sırf, Program ve 
Ihalber ve bunun dışımda kalmakla binlikte, teknik ve 
sağlık hizmetlinde olanlar % 75'e kadar verilebilir» 
dendiğinde, Kuruma, ayıırdetme imkânını sağlayan bir 
düzenleme olacaktır bu. 

'BAŞKAN — 1 nci derecede ne oluyor? 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem-
sıi'lcisti) — 1 nc'i dereceden örnek almadık; yalnız Ge
nel Müdür için arz edebilirim. Mühendisler, genel
likle bunlarda 2 nci dereceye kadar geliyor. 

İBAŞKAN — 1 nci derecede çok mu azdır TRT' 
de?... 
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BİLTEKİN ÖZDBMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Mühendislerde pek yok efendim. 

BAŞKAN — 1 nci derece teknik personel yok; öy
le mi?.... 

BİLTEKİN ÖZDBMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — TBK'in var; TRT'de yok gibi bir şey efen
dim. Yani ayrıntısını verebilirim; kadrolar yanımda. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama, 
haber ve programda var. 

BİLTBKtN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Bu duruma göre Genel Müdürün eline 62 
bin lira dolayında bir para geçecektir efendim. Nor
mal bir genel müdürün eline ayda belki 55 - 56 bin, 
57 bin lira dolayında medenî durumuna göre değiş
mek üzere - para geçerken, TRT Genel Müdürü, ev
velce de olduğu gibi, diğer genel müdürlerden, 5 bin 
lira dolayında biraz farklı ve fazla alacaktır. 

BAŞKAN — Eskiden de farklıydı. 
IBİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir ha

taları olmuş efendim; herkese % 60 vermişler. 
BAŞKAN — Bizde öyle oluyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şim
di biz onda, öyle bir suiistimal olmasın diye «teknik 
hizmetler ve sadece haber ve program» diyoruz. 

ıBAŞKAN — Ama, onu da Bakanlar Kuruluna bı
rakıyoruz; değil mi?... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, yanödemelerle ilgili olarak orada var; fa
kat burada, «Bakanlar Kurulu» kaydı yok; ama, hat
ta ileride kötü 'kullanılmasını önlemek bakımından, 
«Bakanlar Kurulu» dersek, orada kadrosuyla oynama
larını da kontrol etme imkânını buluruz. 

Önergemizde o yoktur; ek gösterge 'için var; yan
ödeme için yok; fakat bunu son anda düşündük. Ben 
faydalı görürüm efendim. Belki, ileride «TRT'nin 
ödeme işine müdahale ediyor» şeklinde söylentiler 
olabilir; ama, onlar da herkese % 60 vermişler, yani 
makyajcıya da vermişler efendim. 

BAŞKAN — Kanunda zaten... «geçmemek şartıy-
ya, Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur» diyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O, ek 
gösterge efendim. Yanödeme için de aynı şeyi yapa
lım Sayın Başkanım, emrederseniz. 

BAŞKAN — Evvela, Komisyon Başkanı Sayın 
Küçükahmet'i dinleyelim. 
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ıBMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
<lBütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başkanını, 
daha evvel de arz etmeye çalıştığım gibi, TRT Kanu
nundaki bu maddeyle ilgili değişiklik o 'kadar çok gel
di ki elimize... Hafita şu anda yüksek kararlarınızı bil
dirmezdeniz, yeni bir değişiklik gelir diye de endişeli
yim efendim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Gelmez 
ef endim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ıdBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
evvela para meselesinde halen bir fark var, ama pek 
önemli görünmüyor. 

Ancak, <e) fıkrasını okuyayım Sayın Başkanım; 
«Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve 
program hizmetlerinin yürütülmesinde her ne sebeple 
olursa olsun başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hü
kümler uygulanmaz» denmektedir. 

©en, tabiî, hukukçu değilim; ama Türkçe olarak 
«yürütülmesinde çalışanlar hakkında» Man denmesi 
lazım. 

«Yürütülmesinde» ne demek?... 

BAŞKAN — Yani, bunlar dışarıda da çalışabilir 
manasına mı alınıyor?... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O ta
rihte öyle deniliyordu; ama ben de onu tahkik ettim; 
asıl anlamı o değil, şu efendim : Buraya, Devlet Ti
yatrosu sanatkârları, müzisyenler falan geliyorlar. Kon-
servatuvarda, tiyatroda çalıştıkları halde, burada ikin
ci bir görev alabilsinler diye getirilmiş bk madde 
idi. 

BAŞKAN — Ama öyle mana çıkmıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Vak
tiyle olan bir madde bu; biz oradan tekrarladık za
ten. 

Müsaade ederseniz, o mana çıkıyor Başkanım. Ya
ni, «onlar alamaz» değil; «hizmetin yürütülmesi için 
ikinci görev yasağı uygulanmaz» Yani, 'kime uygu
lanmaz?... Dışarıdan geleceğe uygulanmaz. 

BAŞKAN — Anlaşılmıyor da, ondan belki. Ben 
de, Küçükahmet gibi anladım. 

Yani, bu haber hizmetinde çalışanlar, dışarıda da 
çalışabilecekler şeklinde anladım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Küçükahmet bana söylediğinde ben de şaşırdım; 
o olması lazım. Sonra sordum, «Hayır, o değil, bu
dur» dediler. 

Hakîkaten, şimdi bakınız, «Hizmetin yürütülme
sinde» diyor; yoksa, «personele uygulanmaz» demi
yor Sayın Başkanım. 

Şimdi bakınız, eğer, «Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun haber ve program hizmetlerinde çalışan
lara fiilî hizmet yasağı uygulanmaz» dese idi, o mana 
çıkardı; ama, «'hizmetin yürültülmesinde uygulanmaz» 
deyince, o hizmette çalışacak kişiler, ikinci görev ola
rak oraya gelebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle diyelim efen
dim : «•Kurum dışından yararlanan personel.» 

BAŞKAN — öyje bir şey demek lazım; «... Yü
rütülmesinde, her ne sebeple olursa olsun, Kurum dı
şından yararlanan personel» demek lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ku
rum dışından ek görevle gelecek» şeklinde de olabi
lir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, izniniz 
olursa bu meseleyi bir yere bağlayacaktım efendim. 

Bir kere, bu (e) fıkrasının nesini değiştiriyoruz 
mevcut kanunda; onu anlamadım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İkinci 
fılkraya ekleniyor, oradan geliyor. Yani, birinci fıkra 
zaten var kanunda. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şimdi, birinci 
fıkra, eskisinin aynı, Sayın Başkanım. Yani bir şeyi 
kanun yasaklar, «her ne sebeple olursa olsun,» 
Kur'an-ı Kerim gibi, bir de yemin teklifine kalkılacak. 

«Yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına iliş
kin hükümler uygulanmaz» demek lazım; çünkü aşa
ğıda bir yerde daha diyeceğiz. 

«Her ne sebeple olursa olsun» dememek lazım; 
yasaklanması için bazı sebepler olabilir efendim. 

(BAŞKAN — Evet, bazen bir yasak konur. 
' EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yani «her ne 
sebeple olursa olsun» diye kendimizi niye bağlıyoruz?. 

BAŞKAN — «Her ne sebeple olursa olsun» ibaresi 
fazladır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — «Yürütülmesin
de başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uy
gulanmaz» demek gerekir. 

'Bir de aşağıda '(f) fıkrasında, «fiilen aldıkları ay
lıklar yerine atandıkları kadro aylıkları» deyimi var. 
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«1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolarda bulunanlara 
uygulanmasında atandıkları kadro aylıkları esas alı
nır» diyor. 

Esas alınırsa, onlar bel'ki gelir o kadroya. Yani,, 
fiilen aldıkları değil, bu aldıkları kadro. O aldığı kad
royu yazıyoruz. 

Hem menfisini, hem müspetini kanuna 'koymaya 
gerek yok diye düşünürüm. Bir izahnamede olabilir; 
ama bu tabirin ilavesi kanun için fuzulî bir gayretkeş
lik gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — O halde, onu beraberce düzeltiniz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir hususta 
daha emrinizi alayım efendim. 

Buradar« % 75» denmesinin tek nedeni, hâkim
lere % 75 verdiğimiz içindir. Lütfunuz olursa, bunu 
ya % 70 yapalım ya % 80 yapalım; ama hâkimlerin 
peşine TRT'yi bağlamayalım. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, ben, Sayın Komisyon Başkanı gibi anlamıyo
rum konuyu. Zaten hâkim sınıfındaki başkanlara 
(% 75 + % 10) verildi, % 85 oldu. 

TRT Genel Müdürü için, haberle meşgul olduğu 
halde, % 85 oranında değildir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Konuştuğu
muz bir kişi değil, 6 bin kişiden bahsediyorum ben; 
ama başkanların hepsi bir kişi. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öyle 
de efendim; % 75 oran hâkimlerin hepsine uygula
nacak; burada hepsine uygulanmayacak, dengeyi 
bozmamak için. Eğer Karayollarındaki bir mühen
disle TRT'de çalışan bir mühendisin arası çok açılır
sa, % 60, 'belki % 70'de duracaktır veya ;% 65'te 
duracaktır. 

BAŞKAN — Şimdi karşılaştırdık; 4 ncü derecede 
4 bin lira gibi bir şey fark etti; 2 nci derecede 10 bin 
lira fark etti. İşte, o farktır, değil mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O 
farktır. 

O zaman efendim, % 10 fark etmemesi, daha az 
fark etmesi için % 70 uygulanacaktır. Ama Sayın 
Başkanım, yeni başlayanlar için ise - onu söylemedi 
Sayın Malî Kontrol Genel Müdürü - % 75 oranına 
gitmemiz gerekecek. Orada ise, Karayollarıyla veya 
başka bir genel müdürlükle, arasındaki fark açılıyor. 
% 75'den maksat, seyyaliyet kazandırmaktır. 

Bakanlar Kurulunda kontrolün bulunması hali 
ise, gerektiğinde % 65 vermek, gerektiğinde % 70 

vermek, gerektiğinde de % 75 vermek için öngörül
müş bir sistemdir. Yoksa, yargıçlarla onların arasın
da bir ilişki kurmak şeklinde düzenleyelim diye dü
şünülmemiştir. Yani, katiyyen, böyle bir şey benim 
aklımdan geçmedi efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tabiî, Sayın Devlet Bakanımızın buyurdukları 
doğrudur. İçeride de söyledim, halen % 6Ö'a kadar
dır bu. 

Kendilerinin de buyurdukları gibi, 12 Eylülden 
sonra vazifeye alınanlar da dahil, yani 6 bin kişiden 
bir kişi olsun, % 59 oranında tazminat alan kişi yok
tur ne hikmetse? Sayın Başkanım, herkes % 60'ı al
mış. Buna da altı ay dayanılacak; altı ay sonra her
kes % 75 alacaktır. İnancım budur; bunu arz etmek 
de vazifemdir. 

Lütfederseniz, % 70 oran da, az bir oran değildir. 
Maaşlarının artması dolayısıyla bir artış oluyor zaten. 

BAŞKAN — Bir de, Bakanlar Kurulu kontrolü
nü oraya koymak lazım. Yani konuştuğumuz gibi, 
«Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Bakanlar Kuru
lunca, % 75 verilir» demek gerekir. Müesseseye bı
rakırsanız, hepsini % 75'e yahut % 70'e çıkarır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — % 70 kâfi efen
dim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, bir kere, sınırlamayacağız. Bakanlar Ku
rulunun kontrolüne de ihtiyaç yok. Bakanlar Kuru
lundan geçsin, sonra takdir sizlerin. Ama alt derece
de, haberde vesairede % 10, % 15 artış olduğu za
man bir kaynaşma başlıyor muhabirlerde. Onlara sor
sak % 80 - 85 isterler. Biraz evvel konuştuk; «Sayın 
Devlet Bakanım, aman, % 75 çok az» dediler. 

Yani ben, hiçbir zaman, yargıçlarla bir paralellik 
kurmak istemedim. Bakanlar Kurulu kontrol ettiği
ne göre, onu, istediği gibi ayarlar; bazısına az verir, 
bazısına çok verir. Bu tavanı çok görmemek gerektiği 
kanısındayım. 

Takdir Yüce Konseyindir efendim. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, demin size arz ettiğimiz 
mukayese rakamlarında, TRT dışındaki teknik ele
manlara verilecek olan özel hizmet tazminatı o mik
tarlara dahil değildir. 
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Bu bakımdan, mesela arz ettiğim misalde, TRT'de 
çalışan 2 nci derecede bir mühendis için 50 bin, bu
nun dışında çalışan için 40 bin derken, henüz onun 
özel hizmet tazminatı söz konusu değildi, özel hizmet 
tazminatını da, takriben 7 - 8 bin lira dolayında dü
şünürsek, bu fark, görüldüğü gibi, 10 bin değil, 2 - 3 
bine kadar da düşebiliyor efendim. 

Ancak, tabiatıyla, TRT bütün personeline aynı 
yöntemle - teknik, teknik olmayan ayrımı yapmaksı
zın - tıpkı yargıçlarda olduğu gibi, seyyanen bir hiz
met üzerinden ödeme verdiğinden, teknik personel 
için kısmen aleyhte gibi gözüken bu durum, teknik 
olmayan personel açısından bakarsanız, emsali tek
nik olmayan personele nazaran lehte oluyor. 

O bakımdan, % 75 oranı, gerçi hâkimler düzeyin
de oluyor; ama, bir bakıma da, ihtiyaç oluyor. 

BAŞKAN — Bu «3 bin küsur» dediğiniz rakam, 
1 ila 4 ncü derecede olanlardır, değil mi? «Teknik ve 
sağlık hizmetlerinde çalışanlar» dediniz, değil mi? 

BİLTEKÎN ÖZDEMtR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet efendim; daha yeni başlayanlar için 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır; «Bu 6 bin küsurun 3 500'ü 
teknik hizmet ve sağlık hizmetinde çalışanlar» de
diniz. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Şöyle arz edeyim, müsaade buyurursanız. 

Bunun içerisinde, teknik ve sağlık hizmetinde ça
lışanların tümü vardır; teknik ve sağlık hizmetleri dı
şındaki hizmet sınıflarından, haber ve program bö
lümüne alınanlar vardır. 

BAŞKAN — Yani 1, 2, 3, 4 ncü dereceler değil
dir bunlar; 5, 6, 7 nci dereceler falan da vardır. 

BÎLTEKÎN ÖZDEMtR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Her dereceden var efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man, mukayese edemezsiniz, «Özel hizmet tazminatı 
alıyor» diyemezsiniz. Onu almadıklarından bunu 
alanla mulkayese de olmaz. 

BİLTEKİN ÖZDEMtR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Tabiî efendim; ama lise eşidi meslekî eği
tim görmüş teknik ve sağlık personel o tazminatı ala
cağı için, orada kapsam geniş tutulduğu için, alt de
receye kadar tahsil seviyesiyle eşit tutulduğu için, 
âdeta teknik ve sağlık personelinin hepsi alacaktır 
efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, ben 
bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Çünkü, eğer 
% 75 oranı olur da, bu fark üst kademelerde çok bü

yük bir yükselme meydana getirirse, o zaman TRT^ 
nin zaten lehine olacaktır. 

Çünkü esas, yetiştirdiği uzman personeli elinden 
kaçırmaması lazım. Yoksa, % 70 oranında da kal
sak, yine bu miktar muhakkak yüksek olur üst kade
melerde.; Alt kademelerde ise, bu % 70 oranı, yine 
diğer memurlara nazaran 1 500 lira, 2 bin lira kadar 
fark getirecektir. Bunu çok yükselttiğiniz takdirde, o 
nispette iltimas başlar; burada iltimaslı, belki de ka
litesiz genç elemanlar yetişir. Çünkü, genç eleman, 
zaten mektebini bitirmiş, üniversite veya liseyi bitir
miş ve bir iş bulmak üzere müracaat eden bir kitledir 
esasında. 

Binaenaleyh, devlet sektörüyle bunun arasında bü
yük fark olursa, o zaman ters tepki yapar ve asıl 
mesleği sevip de buraya gelecek olanlar paradan zi
yade, mesleği seviyorsa gelir. Burada zaten kademesi 
yükseldikçe, aradaki farkı açarak, diğer mesleklere 
nazaran daha fazla maaş alacaklardır ve tecrübesi art
tıkça da değerli insan olacaklardır. 

Binaenaleyh, alt kademe insanları çok az alıyor 
diye, ben bu rakamın yükseltilmesinden ziyade, bila
kis % 70'lerde, hatta % 65'lerde kalması taraftarı
yım. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Oramiralimizin dedi
ği şu bakımdan da doğru : Hatırlarsanız, bundan ev
velki dönemlerde iş arayanlar daima TRT, THY ve 
TPAO'da iş ararlardı. Neden? Ayrı sistemi var da 
onun için; diğer sektörlere nazaran fazla para veri
yor. Oraya, kaliteli olduğundan dolayı değil, daha 
ziyade iltimasla eleman alınıyor ve kadrolar şişirile 
şişirile bu hale geldik. Türk Hava Yollarının ziyan 
edişinin bir sebebi de budur. 

Bu bakımdan da, Sayın Oramiralimizin söylediği 
de doğrudur. Diğer sektörler arasındaki nispeti fazla 
tutarsak, oraya daima kaymalar olur; «Aman ben 
oraya gideyim, oraya gideyim» diye gayret olur, ilti
mas bulunur, falan... 

Vaktiyle, kanun sakat hazırlanmış. TRT Kanu
nunda, dediğiniz gibi 'bazı imkânlar verilmiş; ku
rum da tutmuş hepsine % 60 venmıiş. Tabiî, kanun 
böyle olursa, hata da yapılır. 

iSonra, ötekilerde yanödeme var, bunlarda yok; 
Bunlara da, yüzde nispetiyle bir şeyler verilmiş, işte, 
Personel Kanunu allak bullak ölmüş; her müessese 
için ayrı bir sistem geifciriimiş. 

Zannediyorum % 70'de karşılar; aşağı düşmez 
bu nispet. 

Ötekilere nazaran aşağı düşer imli?.. 
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BlLTEKİN ÖZDBMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, özel hizmet tazminatı 
normal olarak... 

'BAŞKAN — Özel hizmet tazminatı kimlere ve
riliyor? 

ıBlLTBKİN ÖZDBMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) —• işte o, sizin vereceğiniz yetki üzerine, Ba
kanlar Kurulunca tayin edilecek. 

/BAŞKAN — 12 binden itibaren, değil mi?.. ' 
BlLTEKİN ÖZDBMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi)— 12 binden başlayacak. 
40 bin lira alacak bir mühendise, 12 bin lira 

da özel hizmet tazminatı verirsek, çalıştığı alan 
itibariyle 52 bin lira alacak. Aynı tür bir hizmeti 
TRT'de yapan mühendise % 75 tazminat verirse
niz, 50 bin lira alacak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Efendim, eskiden lehe olan, şimdi zamanla aleyhe 
dönüyor zaten. Biz, onu mümkün olduğu kadar 
kapatalım dedik. 

OR AMİR AL NEJAT ' TÜMER — Müsaade 
ederseniz, bu 12 bin lira yalnız en yüksek derece
de bulunan müsteşar seviyesindeki genel müdür se-
viyesindekilere verilecek. 

ıBAŞKAN— Bazı aşağıdakilere de verecekler. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMBR — Daha aşağıya 
da inecek mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tek
nik elemana Sağlık Personeline ve mühendise, - o da, 
barajda çalışan, en zor şartlarda bulunan mühen
dise - 12 bin lirayı veriyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız 1 nci derecede değil, bazen; 
başkalarına da verilecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bun
da da öyle olması lazım. Zaten efendim, telsiz is
tasyonunda çalışıyorsa, tepede çalışıyorsa verelim. 
Onları Kuruma bırakırsak, belki yine eşi)t uygulaya
bilir. Bakanlar Kurulu da bunu değerlendirsin... 

BAŞKAN — Binaenaleyh, özel hizmet tazminatı 
alanlarla, buradakileri bir hizaya getirmek lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Tabiî, tabiî... Zaten Bakanlar Kurulunda öyle yapı
yoruz; başka çaresi yok efendim. Yoksa, eşitliği 
bozarlar; hepsine birden verirler ve böylece, başka
larının lehine düzelme oldumu, onlara % 60 yet
miyor. Hepsine vermeseler, çok daha rahat durum
ları olur ve kolay ayarlama yapılır. Maalesef yan
lış uygulamışlar. 

BAŞKAN — % 70'de karşılamaz o zaman. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ba

kanlar Kuruluna bu yetkiyi tanımanın büyük ya
rarı olur. 

ORGENERAL NURETTİN BRSİN — Şimdi, 
bu hesabı burada yapmak mümkün değil. Yalnız, 
mühim olan tarafı, TRT'nin evvelce % 60 suretiyle 
diğer sektör ve bakanlıklara nazaran aldığı fazla
lık yine kalsın; ama o daha da ileriye geçerse, o 
zaman haksızlık olur; onu muhafaza edecek bir 
ayarlama yapılsın ve ondan sonra da, şimdi Sayın 
Bakanın söylediği gibi, % 75 tazminat kimlere, on
dan daha aşağılarda kimlere verilecekse, buradaki 
maddeye bir hüküm koyalım. Yani, onu da seyya
nen vermeye kalkmasınlar; geçen sefer uyguladıkları 
haksızlığı yapmasınlar. 

BAŞKAN — Onun için, Bakanlar Kuruluna bu 
yetkiyi verelim dedik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
buradaki maddeye bir hüküm koyarsak, Bakanlar 
Kurulu da yine, onu, o hükme göre uygular. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Orgeneralim, maddeye, Bakanlar Kurulu dışında 
yetki tanırsak, Bakanlar Kurulunda biz ötekilere ne 
yaptıksa, bunlara da aynısından fazlayı kabul etme
yiz; bu işi halletmiş oluruz. Neticede, Devlet Baş
kanımızın onayına gelmiş olacak ve böylece terakki 
ede ede % 75'e kadar çıkacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anlıyo
rum. Yani, Bakanlar Kurulu da aynı duyguya kapı
lıp, «evvelce bunlara seyyanen % 60 verilmiş; 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — An
ladım sorunuzu efendim. 

Öyle bir şeyi hiç düşünmüyoruz. Hakikaten bu
nu çok dikkatle kullanacağız. Bir komite halinde, 
tespit edip, Bakanlar Kurulundan geçireceğiz ve Dev
let Başkanımıza arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Bu değişiklik zaten, önümüzdeki se
ne değişecek. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bunu 
da düzenleyeceğiz zaten. Önümüzdeki sene bütçe ya
pılırken, hepsi birden - belki TRT Kanunundaki malî 
hükümler de - bir araya gelecek. 

BAŞKAN — Bir kere bu (f) fıkrasının yeniden 
düzenlenmesi gerekiyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, şöyle desek : «Verilecek tazminat Yöne
tim Kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulu teklifi ile 
Bakanlar Kuruilunca tespit olunur.» Birincideki, (b) 
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fıkrasındakinin aynısını aılsak efendim?.. Müsaade 
ederseniz okuyayım : «Bu tazminat, Kurumun Yö
netim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
tespit olunur.» 

BAŞKAN — Yani, sonuna ilave ediyorsunuz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, 

sonuna ilave ediyorum : «...esas alınır. Bu tazminat 
Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit olunur.» 

BAŞKAN — O da olalbilir. 
Ben «...sınıflarında görevli diğer personel için, 

Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tazminat tavanında % 75 oranı 
esas alınır» falan diyecektim, ama sizin söylediğiniz 
gibi daha iyi olur. Hatta, «Bu tazminat bütün perso
nele seyyanen olmamak kaydıyla...» diyebiliriz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öte
kinde yazmadık, bunda da yazmayalım. Biz onu 
ayarlarız efendim. Orada ölçeceğiz biçeceğiz; sonun
da zatı âlinize gelecek. 

Aynı tertibi bozmayalım. 

BAŞKAN — Yalnız, (e) fıkrasını bir daha oku
yalım, orada bir eksiklik var. 

«Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun ha
ber program hizmetlerinin yürütülmesinde» den son
raki, «her ne sebeple olursa olsun» kısmını sikiyo
ruz. Dışarıdan gelecekler için, 'bir şeyler demek la
zım : «Dışarıdan gelecekler için başka iş ve hizmet 
yasağırta ilişkin hükümler uygulanmaz» derken, bir 
açıklık getirmek lazım. O yasak kime uygulanmaz? 
Burası anlaşılmıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bülçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «Kurum dışından gelecekler için» denebilir. 

BtLTBKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — «Kurum dışından görevlendirilecekler» de
mek daha iyi olur. 

BAŞKAN — «Kurum dışından görevlendirilecek
ler» diyelim. Kasıt bu idi, değil mi?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
anlaşıldı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ya
nılmıyorsam, şöyle oluyor : «e) Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetle
rinin yürütülmesinde, Kurum dışından görevlendiri
lecek kamu görevlileri için başka iş ve hizmet yasa
ğına ilişkin hükümler uygulanmaz.» 

BtLTBKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — «Görevlendirileceklere» demek daha iyi 
olur 'bu sırada, avukattır; «avukatlık yapamaz» der
siniz; o yönden, «görevlendirileceklere» demek daha 
iyi olur. 

BAŞKAN — EVet «görevlendirileceklere» demek 
dana iyi olur. 

DEVLET »BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ku
rum dışımdan görevlendirileceklere başka iş ve hiz
met yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu 
şekilde görevlendirilenlere acaba ayrıca ücret veri
lir mi efendim?.. 

BAŞKAN — Veriliyor, veriliyor. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ora

sı veriyor efendim; TRT değil. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — TRT 

ödüyor; kurumundan almıyor. Sanatkâr, müzisyen 
vesaire bunlara uyguluyor efendim. 

BAŞKAN — Ayrıca para alıyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ancak, 

bu başka şekilde de ifade edilebilir : «Kurum dışın
dan da bu hizmetlerde görevlendirilebilir» de dene
bilir. 

BAŞKAN — Hayır; Ötekinde yasak varmış, de
mek, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — İkin
ci hizmet yasağı var efendim; onlar gidemez. 

BAŞKAN — Gidemez başka yere de; «Bu ya
sak burada olanlar için uygulanmaz» diyor. 

Evet. 
«Kurum dışından görevlendirileceklere, başka iş 

ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.» 
Bir bunu koyduk, bir de son fıkraya ilave ettik;. 

Şimdi 15 nci maddeyi bu şekliyle bir daha oku
tuyorum : 

MADDE 15. — Aynı Kanunun Ek Geçici 10 ncu 
maddesinin (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

d) Bu Kanunun değişik 43 ncü maddesinin (B) 
fıkrası hükümleri kurum personeli hakkında da uy
gulanır. 

Ancak, anılan fıkranın (j) bendi hükümleri saklı 
kalmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 
kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuri
yetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu gözönünde 
bulundurulmak ve diğer kamu kuruluşlarındaki em
sallerini geçmemek şartı ile, kurumun Yönetim Ku
rulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 
olunur. 
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e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 
haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde Ku
rum dışından görevlendirileceklere başka iş ve hiz
met yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Kurumun Yönetim Kurulunca tespit edilecek sa
yıdaki haber ve yabancı dil yayınları mütercim spi
kerlerine bu Kanunun 59 ncu ve müteakip maddele
rindeki istisnaî memuriyetlere ilişkin hükümler uygu
lanır. 

f) 2.1.1964 tarih ve 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi hükümleri saklıdır. Ancak, anılan maddenin 
üçüncü fıkrasındaki sözü edilen tazminata ilişkin hü
kümlerin 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolarda bulunan
lara uygulanmasında atandıkları 'kadroların aylıkları 
program ve haber hizmetlerine ilişkin kadrolarda bu 
görevleri fiilen yürütenler ile teknik ve sağlık hizmet
leri sınıflarında görevli diğer personel için tazminat 
tavanı olarak % 75 oranı esas alınır. Bu tazminat, 
Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit olunur. 

Kurum mensuplarına bu Kanunun «Zam ve Taz
minatlar» başlıklı değişik Ek Maddesinde öngörülen 
«Özel Hizmet Tazminatı» ödenmez. 

BAŞKAN — Şfmdi efendim, bu 15 nci madde ile 
ilgili önerge üzerinde değişiklikler yaptık. 

Bu konu üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı efendim, bu önerge istikâmetinde?.. Yoktur 

Şimdi (f) fıkrasına o kadrolarda bulunanlara uy
gulanmasında, «atandıkları kadroların aylıkları» di
ye mi geçiyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — «fiilen aldıkları aylıklar yerine» 
deyip, siliyoruz onu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu kaldırı
yoruz, 

BAŞKAN — Tamam. 
Buyurun, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ( Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Başkanım, «bu tazminat» 
dediğimiz zaman, Bakanlar Kurulu, % 75 oranında
ki bu tazminatı seyyanen herkese verir anlamını ta
şır, 

İzin verirseniz, «bu tazminatın miktarları» şek
linde olsun; yani % 75 üzerinden... 

BAŞKAN — Evet, o da olur. «tazminatın mik
tarları, deyimi daha doğru. «Bu tazminatın miktar? 

lan, Kurumun, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur». 

«Bu tazminatın miktarları» Onu öyle ilave edin; 
son cümleyi bir daha okuyun efendim. 

«% 75 oranı esas alınır. Bu tazminatın miktar
ları, Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur». 

BAŞKAN — Tamam. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İzin verir mi
siniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zannedildiği 
gibi tamam olmadı daha. Bakanlar Kurulu, bu taz
minatın miktarlarını değil, oranlarını tespit edecek
tir, % 65, '% 40 diye. Buraya bunu yazmaya lüzum 
yok; sadece «bu tazminatı» demek kâfi. Çünkü, Ka
nunun asıl maddesinde, «% 60'a kadar» ibaresi var
dır. Oradaki 60'ı 75 yapmakla, % 75'e kadar diyo
ruz zaten. Binaenaleyh, Bakanlar Kurulu, % 75'i aş
mamak üzere, oranlarını tespit edecektir. Burada 
değişikliğe gerek yoktur bana sorarsanız. Kaldı ki, 
değişiklik yapacaksak, Bakanlar Kurulu, bu oranı 
aşmamak üzere oranlarını tespitle yetkilidir. Yani 
Bakanlar Kurulu 11 alacak, 21 alacak diye sadece... 

BAŞKAN — Oranları tespit edecek, bu tazmina
tın oranlarını. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «bu 
tazminat» deyimi sakınca doğurmuyordu galiba; de
min de ifade ettik, sakınca doğurmuyor. Yani, ni
çin olmayacağı anlaşıldı. Zaten, «tavan, diyor, 75 
için, 

BAŞKAN — Tabiî, tavan; öteki tarafta zaten 75'e 
kadardır o. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Orada da 60'a 
kadar galiba; o, 75'e kadar oldu şimdi efendim, bun
lar için. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kimlere ne 
miktar uygulanacağı... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Oran da 
olabilir; maksat aynı. 

BAŞKAN — «% 75 oranı esas alınır. Bu tazmi
natın kimlere ne oranda uygulanacağı kurumun yö
netim kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulun
ca tespit olunur.» Evet, bu kısmı bir daha okutu
yorum : 
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«% 75 oranı esas alınır. Bu tazminatın kimlere 
ne oranda uygulanacağı Kurumun Yönetim Kurulu
nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olu
nur.» 

BAŞKAN — Tamam, daha güzel oldu bu şimdi. 
Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
15 nci maddeyi bu önerge ile birlikte oylarınıza 

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

15 nci madde, şimdi okuduğumuz önergeye göre 
değiştirilecektir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — Aynı Kanunun ek geçici 16 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Devlet Sanatçıları ve Sanatkârlar : 
Ek Geçici Madde 16. — Teknik bünyeye dahil 

olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, 657 sa
yılı Kanunun ek geçici 12, 13 ve 14 ncü maddeleri 
kapsamına dahil personel ile Devlet ve belediye kon-
servatuvarlarında çalışanlar ve Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu sanatçıları, söz konusu maddelerin 
malî hükümlerine bağlı kalınmaksızın, sözleşmeli ola
rak çalıştırılabilirler. 

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara 
atananlar da bu kadrolar karşılık gösterilmek sure
tiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Yukarıdaki fıkralara göre sözleşme ile çalıştırıla
cakların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst 
sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ilgili bakan
lığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekle
ri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumların
ca karşılanmak üzere, TC Emekli Sandığı ile ilgilen
dirilirler. Bunlardan, kazanılmış hak aylıkları birinci 
derecenin sön kademesine ulaşmış olanların emeklilik 
kesenekleri 200 ek gösterge, yönetici kadrolar karşı
lık gösterilerek sözleşmeyle çalıştırılanların ise bu 
kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergeler dik
kate alınarak kesilir. 

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

Buyurun Sayın Erdem. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, bu konu ile alakalı bir önergemiz var. 
Önerge, esasta büyük bir değişiklik getirmiyor. Bir, 
1 nci fıkraya sanatkârlar ve sanatçı öğretmenleri ilâ
ve ediyoruz; bir de, 200'lük göstergeyi uygun görül
düğü takdirde 400 olarak değiştiriyoruz. 

IBAŞKAN — 16 nci maddenin bazı yerlerinin 
değiştirilmesi hakkında Maliye Bakanımızın 'bir öner
gesi var. 

Buyurun, okuyunuz efendim. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanunu, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nu ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerd-
ndn Kaldırılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» nın Komis
yonca benimsenen metnindeki 16 nci maddenin ekli 
şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur^ 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

GEREKÇE : 
Anılan madde ile, 657 sayılı Kanunun Ek Ge

çici 16 nçı maddesine yeni bir şekil verilmek ama
cı güdütaıüş ve Hükümet Tasarısındaki hüküm, (çer
çeve maddesi hariç) Komisyonca da aynen benim
senmiştir. Ancak bu metnin ilgili kurum mensupları 
ile birlikte yapılan son değerlemesinde bazı sakın
calar tespit edilmiş olduğundan birinci fıkranın ye
niden düzenlenmesinde zorunluluk: olduğu görülmüş 
bulunmaktadır^ Öneri bu düzenlemeyi sağlamaya yö
neliktir. Ayrıca madde kapsamına Devlet Sanatçı
larının da eklenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 16.. — Aynı Kanunun ek geçici 16 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.; 

«Devlet Sanatçıları ve Sanatkârlar : 
Ek Geçici Madde 16. — Teknik bünyeye da

hil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanu
nu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu 
Kanunun Eik Geçici 12, 13 ve 14 ncü maddeleri 
kapsamına dahil personel ile Devlet Konservatuvar-
ları ve Devlet Klasik Türle Müziği Korosu sanatçı
ları, sanatkârları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet 
sanatçıları söz konusu maddelerin malî hükümlerine 
bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir
ler. 

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrola
ra atananlar da bu kadrolar karşılık gösterilmek su
retiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Yukarıdaki fıkralara göre sözleşme ile çalıştırıla
cakların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst 
sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ilgili Ba
kanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun gö
rüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
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IBu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekle
ri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumla
rınca karşılanmak üzere, TC Emeldi Sandığı ile il
gilendirilirler. Bunlardan, kazanılmış hak aylıkları 
(birinci derecenin son kademesine ulaşmış olanların 
emekli kesenekleri 400 ek gösterge (yönetici kadro
lar 'karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların 
emeklilik kesenekleri ise 'bu kadrolar için saptanmış 
bulunan ek göstergeler) dikkatö alınarak kesilir.» 

BAŞKAM — Şimdi buradaki değişiklik, zanne
diyorum 1 nci fıkrada, «Türk Müziği Korosu sanat
çıları» ndan sonra, «sanatkârları ve sanatçı öğret
menleri» ilave edilmiş... 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — «... ile 
Devlet sanatçıları» 

IBAŞKAN — «ve Devlet sanatçıları» yok muydu? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok

tu, metinde yoktu., 
BAŞKAN — «.,< ile Devlet sanatçıları» oraya ila

ve edilmiş; bir de, son fıkrada 200 ek gösterge, 400 
olarak konmuş. 

Şimdi, bu «Türk Müziği sanatçıları, sanatkârla
rı...» Ne sanatkârları Ibumlar? Hangi sanatkârlar 
oluyor? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu ilâ
ve edilen efendim... 

BAŞKAN — 12, 13, 14*te zaten var o, okuduk. 
Ek Geçici 12, 13, 14 ncü maddeler okunursa, orada 
bunlar zaten sayılıyor. 

O ek geçici 12 nci maddeyi okuyunuz. 
«EK GEÇİCİ MADDE 12. — Tiyatro, opera, 

bale sanatkârları ve orkestra teknik personeli.» 
BAŞKAN — Tamam; 13'ü okuyunuz: 
«EK GEÇİCİ MADDE 13. — Belediye opera ve 

tiyatroları, şehir ve belediye konservatuvar ve orkest
rası.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 14.: — Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası üyeleri.» 

BAŞKAN — Burada, bu sanatkârları saymış? 
'Bunlar hangi sanatkârlar oluyor şimdi, «sanat

kârları» deyince? 
FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım), (burada sözü edilen 12, 13 
ve 14 ncü maddelerin biraz önce kapsamı açıklandı. 
Sözü edilen sanatkârlar, Devlet konservatuvarlarında 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda bulunan sa
natçılar, sanatkârlardır. Tümüyle, kemdi teknik bün
yelerine göre koymuş oldukları unvanlardır; kendi 
önerilerinden aynen alınmıştır. 

Arz ederimi 

IBAŞKAN — «Türk müıziği» deyimi tuhaf geldi 
(bana. «Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanat
çıları, sanatkârları...» 

Neyin sanatkârı? Bale sanatkârı mı? 
IMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Devlet 

Klasik Türik Müziği Korosu sanatkârları. O şekliyle 
ifade ettim efendim. 

BAŞKAN — Hayır, «sanatçılar» deyince, bü
tün sanatkârları koymuş. Bir de, «sanatçı öğretmen
ler..,:» 

Onlar kimmiş? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kon-
servatuvarlarda sanatkâr ve öğretmen olanilar var ya 

' efendim? 
BSİLTEKİN ÖZDOMlR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bize, 
Kültür Bakanlığı ilgililerinin açıklamaları şöyle ol
muştu; biz de aynı suali aşağı yukarı, kendilerine sor
muştuk; bir defa, kapsam olarak 12, 13, 14 ncü mad
deler, Devlet Konservatuvarlarını ve Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosunu kapsamıyordu. Onu topar
ladık, daha kapsamlı belirtebilmek için: Bir de ken
dileri, kendi yönetmeliklerine göre, sanatçıları kıdem 
ve görev alanları itibariyle belirli unvanlarda derle
mişler. Bu arada sanatçılar var - bir kısmı - sanatkâr
lar ve sanatçı öğretmenler var. Bunun ayrıntılı tanı
mı ve görev alanları yönetmeliklerinde düzenlenmiş 
efendim. Onların tümünü kapsama almak için, bize 
bu ifadenin kapsayacağımı ve yeterli olduğunu ifade 
ettiler. 

, BAŞKAN — İyi ama, bun'ların 12, 13, 14'te mev
cut olduğunu okudular mı? 

©İLTEKÎN ÖZDEMİR -(Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Tabiî efendim. 

EMiBKLl AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Başka
nım, bu metni ve son değişikliğini Küilitür Bakanlığı 
ilgilileri getirdi bize; bana dahi bir metin verdiler. 
Aynı metinde «sanatkârlar» kelimesi var efendim. 

BAŞKAN — O halde hepsi, bütün sanatkârlar 
giriyor şimdi buna? 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Müsaade buyurur musunuz Sayın Baş
kanım? 

Efendim aslında «sanatkâr» tabirini sonradan 
«sanatçı» şeklinde Türkçeleştirmekten gelen bir sı
kıntı var burada. Aslımda bunların «sanatçı» dedik-
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teri, rol yapan, bale yapan veyahut da alet çalan ve
yahut da şarkı söyleyen kimselerdir. Bir de tanılar, 
yalnız - Türkçede yerleşmiş tabiriyle - güzel sanatlar 
icra edenlerdir. 

Bir de, «sanatkârlar» var. Mesela, operada, bale
de son derece ince elişi yapıyor, ud'un üstünde ve
saire. Bunlar sayıca son derece az; mümtaz meslek 
olarak ifade edilenler... Bunlar sanatçı «değil. 

Kültür Bakanlığının «sanatçı» dediği, rol yapan 
kimseler, şarkı söyleyen kimseler, saz çalan kimse
lerdir. Bunları «sanatkâr» kelimesiyle kapsayabiliyor
lar; onun için, kadrolarını öyle tasnif etmişler; bazı 
kimselere «sanatkâr» demişler, bazı durumda olan
lara, «sanatçı» demişler. Bu, sıkıntıyı bertaraf etmek 
için oluyor; çünkü, kadro unvanları Öyle. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, bu «sanatkârlar» dan kasıt, şu olsa gerek : Şim
di, okul olarak bu belediye konservatuvarlarında, 
sazları yapan sanatkârlar 'var; televizyonda da gös
terdi bunu. Bunları da onların içerisine sokmak isti
yorlar, tabiî, haklı olarak. Şimdi 'bunlar olmazsa, 
sazlar olmayacak. Akord düzen eden, saz yapan, ke
man yapan, ud yapan, piyano yapan kişiler var. 
bir de, Komutanım memlekette en büyük eksiklik 
de, öğretmen eksikliği. Azalıyor bunlar... 

.«Sanatçı öğretmen» deyiminin de kastı budur. 
ÖğretmenUeri tutmak için ıbu tür uygulamalara git
mek gerekiyor. Onun için 'bu, kanaatimce uygundur. 

'BAŞKAN — «Sanatkâr»ı koyup da, «öğretmen»! 
koymazsanız, olmaz zaten. Ben, aynı şeyi tekrar et
mesinler diye sordum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İki üç defa ya
zıp getirdiler, hepsinde aynı tabiri kullandılar. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Za
ten baş tarafta da, «sanatçılar ve sanatkârlar» diyor 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
Şimdi ek 200'ü 400'e çıkardık. Bizim genel hiz

met bölümünde 1 nci derece 400 müydü? . 

ÖMERLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 400'de var, 
500'de var efendim; fakat 400, genellikle son kadro
dur. 

BAŞKAN — Zaten sayıları çok az bunların. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu, Devletin 
vereceği bir para değil efendim. Sadece karşılığını 

Devlet verecektir. Emekli olurken en üst düzeyde bir 
sanatkâr, (1 400 + 400) üzerinden emekli olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

burada «Devlet Konservatuvarı ve Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu sanatçıları, sanatkârları» deni
yor. 

Neyin sanatkârları? 
BAŞKAN — İşte o «sanatkârlar» dedikleri de, 

saydıkları. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buna 
yalnız «sanatkârlar» diyelim ve bunun başına bir sı
fat koyarak bunu açıklığa kavuşturalım. İşte, bunun 
başına bir sıfat konursa, belki daha açık olur. 

BAŞKAN — «Sanatkârları» değil de, «sanatkâr
lar» desek daha iyi; «sanatkârlar ve sanatçı öğret
menler.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
«sanatkârları» deyince, bir yere bağlıyor. 

EMEKLİ AM'İRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Aslında «sanat
kârları» deyimi doğru; ama Sayın Komutanımın ta-
yurduğu gibi, bu defa da, eksik oluyor, bir yere bağ
lıyor. Yine «sanatkârlar» demek lazım. 

ıBAŞKAN — Onlar böyle demişler. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet; o takdir
de, «sanatkârlar» deyip, daha genel yazmakta yarar 
var. «i» yi kaldırmak lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
'Başkanım, galiba yukarıya bağlamak için, «sanatkâr
ları» demişler : «Devlet Konservatuıvarı, Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu sanatçıları...» 

BAŞKAN — «... ve onun sanatkârları.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O niyetle ya
zıldığı muhakkak da, Sayın Komutanımın buyurduk
ları gibi.... 

BAŞKAN — Ayrı zannettik biz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aslında, bura
da çalışan sanatkârlar; buranın, bu kuruluşların sa
natkârları demek daha uygun. Bu niyetle yazıldığı bel
li Sayın Başkanım. 
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DEVLET BAKAM ÎLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başlkanım, müsaadenizle, açıklıyor da galiba efendim. 
Bakınız; saydıktan sonra, «ile» diye bağlıyor : «Dev
let Konservatuvarı ve Devlet Klasik Türk Müziği Ko
rosu sanatçıları, .sanatkârları ve sanatçı öğretmenleri 
ile Devlet Sanatçıları;» ikinci grubu «ile» ile bağlıyor. 

IBAŞKAN — Evet, «Devlet sanatçıları,» onlar ay
rı. 

Binaenaleyh, bu sanatkârları ve sanatçı öğretmen
leri, Devlet Konservatuvarları ve Devlet Klasik Türik 
Müziği Korosu sanatçıları ile ilgili. 
" " DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, bir husus var; burada, Belediye Konservatuvarı 
konusunu ifade etmiyorlar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Baş'kanı) — Bu 12, 13 filan 

diye saydıklarında var; burada yazılırsa mükerrer 
olur. Yani, bundan evvelkilerinde var. 

BAŞKAN — Evet. Sanatçılara da söz vermişltik, 
1982 senesinde düzelteceğiz, demiştik. Bu suretle, bu 
sözümüzü de yerine getirmiş oluyoruz. 

.«Efendim, bir asistan kadar ücret alamıyoruz, üni
versite asistanı bizden daha fazla alıyor» diyorlar. 

(16 ncı madde ile ilgili önerge üzerinde başka, söz 
almalk isteyen var mı?... Yok. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı madde, bu önergeye göre değiştirilecektir. 
15 dakika sonra toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum. 
Kapamna Saati : 18.25 

»>9<i 

İKÎNCt OTURUM 
Açu*nıa Saati : 18.45 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Mîllî GüvenOik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgenenal Nurettin ERSlN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Koaılseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güven» Kom&eyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K, K. ve MÜ® Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgenenal Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mîllî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Efendim İkinci Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devamı) 

/. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1765 
Sayılı Üniversite Personel Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/265) (S. Saym : 315) (Devam) 

ıBAŞKAN — Görüştüğümüz tasarının 17 nci mad
desinde kalmıştık. 17 nci maddeden itibaren görüşmele
re devam ediyoruz. 

Buyurun efendim, 17 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 17. — 1765 sayılı Üniversite Personel 

Kanununun değişik 16 ncı maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştin : 

«Rektörler ile birden fazla fakülteden oluşan ve 
tüzelkişiliği bulunan Üniversite Bilim ve Tıp Mer-
'kezi Başkanlarına almakta oldukları aylik tutarının 
% 3ö'u; Rektör Yardımcısı ve Dekanlara % 15'I; 
Yükselkolkul Müdürü ve Dekan Yardımcılarına 
'% 10'u, idarî görevlerinden dolayı ek olarak ayrıca 
ödenir., 

Bu Kanuna tabi 'olmayan kişiler arasından tayin 
olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Mamurları Ka
nununa göre birinci derece memur son ıkademe ay
lığı (en yüksek: ek gösterge dahil) ile bunun bir katı 
tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 12 
ve 13 ncü maddesi hükümleri bunlar hakkında da 
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uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli 
aylılklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri (ge
nel hükümlere göre TC Emeldi Sandığı ile ilgilendi
rilir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 ncü 
maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak ya
bancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 
Balkanlar Kurulunca (belirlenecek esaslar dalhilinde 
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.» 

IBAŞKAN — 17 nci maidde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?... Yok.; 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okuyunuz.: 
MADDE 18. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 

Kanununun 24.1'2.1980 tarihli ve 2363 sayılı Kanun
la değişik, 41 nci maddesine dkli «Emekli Aylığı 
Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS 
AYLIĞA AİT GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler 

li 
2 
3 
4 
5 
6 

.7 
8 
9 

10 
11! 
12 
13 
14 
15 

1 

970 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
520 
49Ö 
460 
440 
425 
410 
395 
380 

2 

1 010 
900 
805 
725 
66Cİ 
610 
565 
530 
500 
470 
445 
430 
415 
400 
385 

3 

1 050! 
935 
835 
750 
680 
625 
5801 
540 
510 
480 
450 
435 
420 
405 
390 

1 400 
1 40Ö 
1 400 
1 400 
1 40(01 

Kademeleri 

1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ı 4m + 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4 

090 
9701 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
520 
490 
460 
440 
425 
410 
395 

50 
100 
150 
'200 
300 
400 
500 
600 
650 
700 
800 
900 

5 

-—, 
1 01lO| 1' 

900 
805 
725 
660 

/610 
565 
530 
500 
47Ö 
445 
430 
415 
400 

için 1 120 
içini 1 150 
içini 1 180 
içini 1 210 
için 1 270 
için' 1 330 
için 1 390 
için 1 450 
için 1 4801 
için 1 510 
için 1 570 
için 1 630 

6 

—, 
050 
935 
835 
750 
680 
625 
580 
540 
510 
480 
450 
435 
420 
405 

7 • 

— 
— 

970 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
5201 
490 
4601 
440 
425 
410 

8 

— 
— 

1 010 
900 
805 
725 
660 
610 
565 
530 
5O0| 
470 
445 
430 
415 

9 

,— 
— 
— 

935 
835 
750 
6801 
625 
580 
540 
510 
480 
450 
435 
420 
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BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?... Yok.. 

18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 19. — a) 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun; 4 ncü maddesinin (B) bendinin üçün
cü fıkrasındaki «... (bu Kanunun 196 ncı maddesi 
uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde» iba
resi; 

154 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
«... Emekli Kanunu hükümleri dışında,» ilbarösi; 

190 ncı maddesi ve, 
Ek Geçici 20 nci maddesi; 
lb) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 

değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası; 
c) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 

24.12.1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun ile eklenen Bk 
3 ncü maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bent
leri; 

d) 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi; 

Yürüdükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun ile Aylık Gös
terge Tablosunda yapılmış olan değişiklik nedeniyle 
aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Genel ve Katma Bütçeli 

kurumlarda, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
larda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıkla
rında ve Beden Terbiyesi, Bölge (Müdürlüklerinde gö
revli olan memurlar hakkında Kadro Kanunu; bun
lar dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları
nın memurları hakkında illgili mevzuatında yapıla
cak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; bun
ların Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 1,2, 3 ve 
4 mcü derece kadrolarında bulunanlara, 657 sayılı 
Kanunun 43 ncü maddesinin bu Kanunla değiştiril-
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meden önceki hükümlerine dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulan
masına devam olunur. 

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

Geçici 2 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 'Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce derece yükselmesindeki süre 
kaydı aranmaksızın 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolara 
atanmış olup da, 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesi
nin bu Kanunla yeniden düzenlenen tfB) bendinde 
öngörülen şartları taşıyanlar herhangi bir işleme ge
rek kalmaksızın; bu şartları taşımayanlardan sicille
rine göre başarılı olanlar Bakanlarının veya atamaya 
yetkili amirlerinin takdirleri ile bulundukları görev
lerde çalıştırılabilirler ve bu sürece aynı haki ardan 
yararlanmaya devam ederler. Bu nitelikte bulunma
yanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara 
atanırlar. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okuyunuz. 
GEÇİCİ 'MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek 
Geçici 20 nci maddeleri uyarınca T. C. Merkez Ban
kasındaki özel hesapta toplanmış bulunan Memur 
Yardımlaşma Kurumu kesenekleri, haklarında emek
lilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne 
suretle olursa olsun (T. C. Emekli Sandığına tabi gö
revlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmeti 
için ayrılmalar hariç) görevlerinden ayrılanlara 
1 . 3 . 1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli 
mevduat munzam karşılıklarına T. C. Merkez Ban
kasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirile
cek faizi ile birlikte iade edilir. 

özel hesapta birikmiş olan keseneklerin iadesine 
kadar Memurlar İçin Konut Edindirme ve Kullan
dırma Programının finansmanında kullanılış esas
ları Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskân bakanlık
larınca ortaklaşa hazırlanacak bir Yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Şim'di en adaletsiz madde bu işte. 
'Bugüne kadar Devlet, «Sana MEYAK kuracağım, 
para ver, keseceğim» demiş; kesmiş, kesmiş, kes
miş... Şimdi, altından kalkılamayacak durumda. Za-
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(ten söyledik, 'bunun uygulanması mümkün değil, 
hiç olmazsa iade edilsin dedik. Şimdi iade ediyoruz; 
ama Devlet, kullanıyor, kullanıyor ve «Ben sana 
marta 'kadar faiz vermem; ne yaparsan yap» diyor. 
Bu, talbiî büyük lbir adaletsizlik. Hangi sene başla
mıştı bu? 

IMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 1970 yı
lında. 

ıBAŞKAN — 1970'de faiz ne ise, 1971'de, 1972' 
de, zaten o zamanlar faizler pek değişmedi; hiç ol
mazsa, küçük carî 'hesaplara uygulanan faizi vermek 
lazım 'bunlara. Çünkü, o gün yatırılan paraya bugü
nün faizi olmaz; bugünün faizi 'değil. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, esasında, 'bu paraları 'biz, Bakanlar Kuru
lu 'kararıyla, Devlet tahvillerine yatırdık ve o za
man Devlet tahvillerine verilen %10, % 15, % 20 
faizlerle, bu şekilde değerlendirildi. 

Gerçekten, 'bu memurlara, yatırıldığı tarihten iti
baren, belirli bir ölçüde 'bir imkân vermek gerekir. 
Çünkü, toplanan para onu kapsıyor. Bir kısmı, her
hangi bir şekilde »kurulursa, iboşa .gitmesin, değerlen
sin diye Devlet tahvillerine yatırıldı; belirli 'bir kıs
mı, İmar İskân Bakanlığı ile müştereken, konut edin
mede 'kullanıldı. Zannediyorum, oradan da belirli bir 
faiz alındı. 'Bu suretle, gerçekten, bunlara 'belirli öl
çüde bir faizi o tarihten itibaren de verebilme im
kânı, fbtıda toplanan paranın kendi içinde vardı. 

BAŞKAN — Vardı; ama şimdi, «faiz verilmez» 
diyoruz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Şöyle 
yaptık efendim : Toplanan o parayı, bu tarihten son
ra, mevduat munzam karşılı'klarının tabi tutulduğu 
% 26 oranında faize tabi tutalım dedik. Bugün mev
duat munzam karşılıklarına ödenen faiz % 26'dır. 
Yani 1.3.1982'den itibaren orada toplanan paralara 
faiz tahakkuk ettiriyoruz. 

IBAŞKAN — Orada toplanan paralar faizli mi
dir? Faiziyle beraber... 

MALİYE IBA'KANI KAYA ERDEM — Faize 
yatırdık, evet. 

BAŞKAN — O başka... 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Tabiî; 

nasıl ödenecek? Onun 'hesabını, ancak dedik... 
BAŞKAN — Talbiî, onu iyice incelemek lazım. Bu

günden sonra % 22, % 26, ne ise onu veririz; ama 
on sene evvelki öyle değildi, 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Değil
di. Onun için zaten «1.3.1982'den itibaren» dedik. 
Ona hiç 'vermiyoruz. 

BAŞKAN — Hiç vermiyoruz... İşte, o adaletsiz. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Halbu

ki parası var fonda. Çünkü biz, devamlı olarak top
lanan parayı, bir Bakanlar 'Kurulu kararıyla, toplanan 
paraya... 

BAŞKAN — Onu yeniden hesap edip, ona göre 
yapmakta fayda var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Me
murun parası senelerce kalmış, bilâfaiz; üstelik, 
para, değerini kaybetmiş. Değerini kaybettikten son
ra, biz, yalnız 1982'den sonra size faiz vereceğiz di
yoruz. Binaenaleyh, bunun ödeme şeklini ve faizi 
düzenleyen müstakil bir kanun çıkarmak gerekir. 

BAŞKAN — Müsta'kil bir kanun yapmak lazım. 
Böyle adaletsiz iş olmaz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu 
tasarruf bonosundan daha şey oldu. Tasarruf bo
nosunda hiç olmazsa % 6 faiz vardı, biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Tasarruf bonosu veriyorlardı. Hiç 
olmazsa, iyi kötü, para alıyorduk. Bu sefer (Malî 
Denge Vergisine çevirdiler... Neyse, o da kalkıyor 
şimdi; ama o aldığımız bonoların ödenmesi bu se
ne bitecek. Bin lira, o zaman para idi; şimdi bin lira, 
para mı?. Bu da ona benzer. Bu madde böyle kal
sın. 

DEVLET ©AKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
rada çıkaralım efendim. 

IBAŞKAN — Burada çıkarılması lazım. Çünkü 
bunu kaldırırsak, o zaman kesintiler devam eder. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu 
durduralım. Müteakiben de, hesaplansın esas kanu
nunu çıkartalım.' 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bel
ki efendim, faizini hesaplamak çok Zor olur da; her 
yıl için belirli bir şey vermek lazım. 

BAŞKAN — Bir şey vermek lazım. Yani bunu 
açıklamak lazım; «Biz bunu böyle yaptık; ama sebe
bi şudur» diye. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — «Bir 
hesap yapıp, bu hesaba göre, yatırıldığı tarihten iti
baren verilme imkânını araştıracağız» denebilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şöyle 
bir açıklama olabilir efendim : Bu, şimdilik böyle 
oldu. Geri kalan kısım için, ayrı bir ödeme sistemi 
getireceğiz. O ödeme sistemi içerisinde de, geçmiş 
dönemdeki 'kesintiler için belirli bir faizden vatanda
şın yararlanması sağlanacaktır gibi, şimdiden, rahat
latıcı bir şey söyleyebiliriz, 
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ıBAŞKAN — Bunu söyleyelim. Çünkü bunu çok 
dile dolayacaklar. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Vak
tiyle çok söylendi ve söylenmekte haklı. 

IBAŞKAN — Nitekim Gazeteler duymuşlar bunu, 
şimdiden yazmaya 'başladılar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, izin verir misiniz? 

'BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tabiî, Yüksek Konsey, müktesep haklarda ala-
caklardak'i hassasiyetin azamîsini hu konuda da gös
teriyor. Bunlarda da, belli bir faizle bunun verilece-
ğ vaat edildi, geçmiş yıllar içinde, 

(Bu hesaplar aylık olarak 'kişiler hesabına geçiril
memiş ise - kesenek: kesildiği ay itibariyle - aradan 
geçen süre her ay kesilenin hesabının ayrı yapıl
masıdır; tamamen 'kendine mahsus hir tekniği vardır; 
yani «bir defa değil. 

Burada, huzurunuzda ifade edilen, belli bir faiz 
verilmesinin söz konusu olacağını zannetmiyorum. 
Yani, tatbiki mümkün değildir hunun. Çünkü, bu 
paralar torba olarak hir yerdedir. Yani benden 240 
?l, 300 bilmem kaç ay kesilen paralar, benim adıma 
bir yere yazılmadığı müddetçe, bunun faizini hesap
lamak, mürekkep faizini hele... 

'BAŞKAN — «Mürekkep faiz» demiyoruz, hayır 
öyle demiyoruz. 

Şimdi efendim, bu ayda ayrılıyor, martta. Kaç 
ay ödemiş? 50 ay ödemiş veyahut da 100 aydır öde
miş. Sene sene var, filan senede bu kadar ödemiş; 
zaten ona göre verecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok efendim, 
sene sene yok. Kişi hesabına intikal etmemiş ki 
bu. Tabiî, emirleriniz bu mahiyette olursa... 

BAŞKAN — Pekİ, nasıl verilecek? Emekli olur
ken, hesabı yoksa, ne parasını verecek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu İBaşkanı) — Toplanmış pa
rasını hesaplayabilir. 

BAŞKAN — Tamam; toplanmış parasını hesap
lamış, kaç sene toplanmış belli. O halde, «Her sene 
için buna % 3, '% 2,5 bir faiz verilecek» diyecek, 
toptan. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Endişem şu-

I dur efendim : Huzurunuza, «Teknikman mümkün ol-
I madiği için, vermek istiyorduk; ama veremedik» di-
I ye gelebilir Maliye. 
I Emirleriniz, geçmiş yıllardaki kesintiler de mut-
I laka 'değerlendirilsin yolunda olursa, buna bir çare 
I bulur getirirler; ama özellikle «ay ay hesabı hesap-
I lansın» derseniz, korkarım ki, Yüksek Konseyin hu-
I zuruna, «Vallahi verecektik; ama teknikman müm-
I kün olmadığı için veremedik» diye gelebilirler. 
I Endişe ediyorum; onu arz ederim. 

BAŞKAN — Çünkü, emekli olan bir kişiye, ay
rılırken nasıl olsa verecek bunu. Demek ki, o şah-

I sın ne kadar alacağı var, belli. Belli olduğuna göre... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ondan da en
dişem var Sayın Başkanım. 

I BAŞKAN — O zaman, onda da endişe varsa, 
mesele yok o zaman. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
I Temsilcisi) — Sayın 'Başkanım, bu iş şöyle oluyor : 
I Bordrosundan kesiliyor; bordrosundan kesildikten 

sonra, bordro üzerindeki yekûn, % 5 MEYAK ke-
I senekleri Merkez Bankasındaki özel bir hesaba akta-
I rılıyor ve herhangi bir şekilde, hiçbir yer'de hesabı 

tutulmuyor. Samimiyetle bunu itiraf etmekte fayda 
I var. 
J Bir kimse emekli olurken, emekli olduğu gün, 

o güne kadar nerelerde çalışmışsa, malsandığı mal
sandığı dolaşıyor. Diyelim ki, bir öğretmen 1970'le 

I 1973 arasında Mardin'in Midyat kazasında; 1973'ten 
itibaren 1976'ya kadar Antalya'nın efendim Akseki 

I kazasında, bilahara da Millî Eğitim Bakanlığında 
I o günden bugüne de şube müdürü... Oradaki arka-
I daşlarına yazıyor, oradaki malsandığındaki kayıtları 
I karıştırılıyor; kendisinin, 1970'le 1973 seneleri ara-
I sında bordrolarından teker teker % 5'ler dökülüyor. 
I Ondan sonra efendim, bütün bunları birleştiriyor, ge-
I tirip ispat ediyor, Maliye Bakanlığında, «Doğru» kay-
I dini vurduruyor; Merkez (Bankasından gidip alıyor 
I Sayın Başkanım. 

I Şimdi, bunu biz bugüne kadar yürütüyorduk. Ni-
[ çin yürütüyorduk? 1,5 milyon devlet memurunun 15 
I - 20 bini emekli oluyordu, 15 - 20 bin defa bu işi ya-
I pabiliyordu. Şimdi birden bire biz büyük bir külfe

tin altına giriyoruz; 1 095 000 devlet memuru için 
I bir senelik... 
I BAŞKAN — Yok, gene emekli oldukça olacak. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
1 Temsilcisi) — Evet, emekli oldukça yapacak. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Emekli t 
oldukça; ama bütün haklarını alarak. j 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Yalnız, orada şöyle, müsaade ederse- I 
niz, bir yumuşatıcı formül getirilebilir : 1970 sene
sinde kesilen fonlara yüzde şu kadar, 1971 ide şu ka
dar filan deyip, affedersiniz tabirimi mazur görü
nüz... I 

BAŞKAN — Veyahut hepsine seyyanen. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, kesin 'bir şey söylemek imkânsız hakika- I 
ten; ama bir değerlendirme yolunu ararsak, böyle I 
genel şartlarıyla beraber bir değerlendirme imkânı 
ararsak... I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu mümkün
dür Sayın Başkanım; geçmişi değerlendirsinler. 

BAŞKAN — Tamam. Yani, ne formül 'bulabiliriz, I 
nasıl hir formül ıbula'biliriz? Burada bulmayacağız 
bunu; ama bulunabilir belki. 1 

Evet... 

BİLTBKİN ÖZDBMlR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bir formül bulunması ge
rekirse, tam zamanıdır efendim; bir defa, onu arz et- j 
mek isterim. I 

İkincisi, bundan önce kesilmiş 'bulunan kesenek- I 
lerin miktarını, gerçekten, Amiralimin belirttiği gibi, I 
kişi 'bazından kolay değildir hesaplamak. 'Bundan 
sonra kolaydır; çünkü, artık kesilmeyeceği için, bu- I 
gün itibariyle, her bir kişinin 'burada ne kadar birik- I 
m iş keseneği olduğu bellidir. I 

Bundan önceki dönemler için mutlaka bir şey I 
verilmesi, hakkaniyete her bakımdan uygundur. Ne I 
var ki, bundan evvel alınmış bulunanların kesenek- I 
leri - emeklilik, işten ayrılma vesair nedenlerle ken- I 
dilerine iade edildiği için - şimdi bir de onları arayıp I 
bulmak ve onlara geçen dönemler için... I 

BAŞKAN — Aftık o ayrılanlar çok zor, müm
kün değil. I 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — O zaman şunu arz ötmeme izin verir mi- I 
siniz efendim? I 

Aftık 1 Mart tarihinde, hu ayın sonunda kese- I 
nek miktarları kişi bazında belli olduğuna göre, on- I 
lara muayyen toir şey, 'beher yıl itibariyle muayyen I 
bir şey ya da götürü bir şey verilebilir. Onun üze- I 
rine, bundan sonra, burada teklif edilen" düzenleme I 
üzerinden ayrıca faiz işletilir. Çıkış; çözüm olarak I 
arz ediyorum, | 
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MAUIÎYIE BAJKA'NI KAYA EROBM — Şöyle 
bir şey yapılabilir: En sonuna ilave ederiz; 1.3.1982 
den sonrası için «mevduat munzam karşılığı» diyo
ruz; 1.3.1982'den evvelki dönemler için de, % 5'le 
'% 15 arasında, Bakanlar IKurulunca verilecek, tes
pit edilecek, yıllara göre bir faiz nispeti verilir; biz, 
onları hangi değerlerle değerlendirdiysek ve faiz 
oranları da bellidir. Bakanlar (Kuruluna bununla 
bir yetki verilirse, biz onu ona göre bir hesap ya
par, tespit eder, veririz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, yüksek izniniz olursa, emirlerinizi, Hüküme
timiz, ilgili bakanlarımız kanalıyla 'tebellüğ etti. 
Önemli olan, bir adaletin tesisidir; onu tam tesis 
etmek mümkün değil; ama mutlaka bir şey yapmak 
lazım. 

Lütfederseniz, bu madde böyle kalsın; acale ile 
İhata yaparız diye korkuyorum. 

(BAŞKAN — Ben de onu diyorum. 
EMEKLİ AMIİRAL HÜSNÜ 'KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maliye Ba
kanlığı ne yapabileceğini tetkik etsin, ayrıca huzu
runuza gelsin. 

BAŞKAN — Ayrıca bir kanun maddesi ile gel
sin. Yani, burada bir şey yapalım demiyorum. 

(DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, söylerken basında vesairede, «bu değer
lendirilecektir» diye... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ 'KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Söylenir o. 

BAŞKAN — Ben buraya illâ da şimdi bir şey 
ilave edelim demedim. Bu, böyle çıksın; ama bunun 
üzerinde çalışılsın ve yeni bir kanun maddesiyle ne 
yapılabilecekse, ayrıca bunu düzenleyelim. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Var, 
çünkü, parası var 'efendim. O paraya göre bir de
ğerlendirme yaparak bir şey yapabiliriz. 

BAŞKAN — Bu büyük bir haksızlık oluyor 
çünkü, büyük bir haksızlık oluyor. 

Evet?.. 

ORGENERAL NECDET Ü R U Ğ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel iSekreteni) — Tabiî, efen
dim, son paragrafın çıkması lazım bu hüküm muva
cehesinde; parayı kullanmasın, çünkü, parayı kul
lanmaya imkân veriyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Kul
lanıldı, peyderpey kullanılıyor. 
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(DEVLET (BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bun
dan sonra 'kullanılmasın. 

(ORGENERAL (NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bundan sonra kul
lanılmasın hiç olmazsa. Çünkü, ileriye dönük, ko
nut Edindirme ve Kullandırma Programının fi
nansmanı ıgtibi meselelerimiz var. 

(BAŞKAN — Hayır orayı da verebilir, orayı da 
versin. Yani konut yapmak isteyen... 

ORGENERAL (NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel (Sekreteri) — O zaman, para ba
kımından, kredi... 

(ORGENERAL NURETTİN «ERSİN — «ayır, 
faiz verir de paranın kendisi olmaz, para mevcut 
olmaz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, 'biz zannediyorum, Balkanlar kurulu kararıy

la bir ara (bu fondan 3 veya 4 milyar lira Emlak 
Kredi Bankasına, konut için, konut edinme mevzuun
da memurlar için para ödedik. O bakımdan, burada 
onun esaslarını getiriyor. Müsaade ederseniz kanun 
hu şekliyle çıksın. Zaten çok kısa (bir zaman içeri
sinde bunu düzenleyen yeni (bir kanun getireceğiz. 
Bu arada hu konuyu da inceleriz. 

(BAŞKAN — 'Zaten bu geçici maddeyi yeni 
çıkaracağımız kanunla değiştireceğiz biz. 

ıŞıimdi, burada «özel hesapta birikmiş olan ke
seneklerin iadesine kadar (Memurlar İçin Konut 
Edindirme ve Kullandırma Programının finansma
nında kullanılış esasları Maliye, Bayındırlık, İmar 
ve İskân Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanacak bir 
Yönetmelikle düzenlenir» diyor; ama bunu yap
mamak lazım şimdi. Böyle denmiştir; ama buraya 
aktarmamakta fayda vardır. Çünkü, yeni bir kanun 
maddesiyle bunu değiştireceğiz. Bu yönetmeliği he
men çıkarmamak lazım. 

(ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İsterse
niz son kısmı çıkaralım buradan. 

(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İster
seniz, tamamen de kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Tamamen kaldırmak daha da doğ
ru olur. Madem yeni bir kanun hazırlayacağız; eğer 
gerek varsa, o zaman, onu onun içine sokalım. Bu 
2 nci fıkrayı çıkaralım. 

EMEKLİ AMİRAL (HÜSNÜ KÜÇÜKAHMBT 
(((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Geçici Mad
de 5'in tamamını mı? 

BAŞKAN — (Hayır, Geçici (Madde 4'ün 2 nci 
'fıkrası. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAIHMET 
ıflBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mümkün 
efendim; daha uygun. 

BAŞKAN — Daha uygun. Böyle, birlikte iade 
edilir; orada (biter. 

(Geçici 4 ncü madde üzerinde (başka söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur. 

O halde, hu Geçici 4 ncü maddeyi 2 nci fıkrası 
çıkmış şekliyle, yalnız 1 nci fıkra olarak, oylarını
za sunuyorum!: Kalbut edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir, 

Geçici Madde 5'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5., — Bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte (görevde olup da, 657 sayılı Ka
nunun değişik 146 nci maddesinin son fıkrası uya
rınca /kendilerine daha önce tazminat ödenenlerin 
hu tazminatları, aşağıda yer alan aylık göstergele
rin hizalarındaki (brüt (miktarlar üzerinden ve özlük 
haklan ile ilgilendirilmeksizin 31:12.1982 tarihine1 

kadar ayrıca ödenmeye devamı olunur.-

Aylık 
Göstergeler 

380 
385 
39Ö 
395 
400 
405 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
450 
460 

Ödenecek! 
Miktar 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(TL.) 

650 
550 
450 
350 
250 
150 
05Q| 
950 
850 
750 
6501 
550 
450 
300 
150| 

Yukarıda belirtilen süre içinde 146 nci maddenin 
son fıkrasının uygulanmasını gerektiren ıbir değişik
liğin meydana gelmesi halinde hu miktarların öden
mesi durdurulur., 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?... Yoktur.; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum/: Kabul edenler...; 
Etmeyenler.^ Kabul edilımiştir. 
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Geçici Madde 6'yı okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6, — Bu Kanunla 657 sayılı 

Dövlet Memurları Kanununun «Zam ve Tazminat
lar» başlıklı Ok Maddesine" eklenen fıkra uyarınca 
ödenmesi öngörülen Özel Hizmet Tazminatı, 
31.12.1980 taıtilh ve '2368 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 'birinci fıkrasında sayılan ödeme çeşitleri ile 
birlikte fark tazminatı mukayesesine dahil edilir. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz 
'almak isteyen var mı?... Yoktur,; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etrne'yenler.7. Kabul edilmiştir,! 

Geçici Madde 7'yi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1.4,1981 tarih ve 2443 
sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Devlet 
Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Ka
nunun «Zam ve Tazminatlar» (başlıklı maddesine bu 
Kanunun 13 ncü maddesi ile eklenen (c) bendi hü
kümlerinden yararlandırılırlar,; 

Buna göre ijdenecek özel hizmet tazminatı mik
tarı '657 sayılı Kanuna ıgöre en yüksek Devlet Me
muru aylığının (ek gösterge dahil) |% 20'sini geçme
mek üzere Devlet Başkanlığı Genel Sekreterince 
tespit olunur. 

2443 sayılı ıKanunun 8 nci maddesine göre Dev
let Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin 
tespitinde bu tazminat ayrıca dikkate alınmaz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler..? 
Etmeyenler... Kaıbül edilmiştir. 

Geçici madde 8'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 8, — 23.1.1981 tarih ve 2377 
sayılı 'Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı 
ödenmesıi (Hakkında Kanunda değişiklik yapılıncaya 
kadar, anılan kanunun 1 nci maddesinde yer alan 
1 000 lira 1 500 lira olarak ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 8 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim?... Yoktur. 

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

Şimdi yürüdük maddesine ıgeldik. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Geçici 
madde 9 olarak bir önergemiz var efendim.. 

IBAŞKAN — Hükümetimizin bir önergesi var 
efendim; okutuyorum: 

— $67 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanunu, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu 
ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Hükülmlerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» na, ekli metindeki 
hükmün Geçici 9 ncu Madde olarak eklenmesini, 
aşağıdaki gerekçe ile arz ve teklif öderim. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

Gerekçe : Anılan Kanun ile ilgili Hükümet Ta
sarısında Geçici 6 ncı madde olarak yer verilmiş 
olan hu madde, kamu .kuruluşlarında çeşitli neden
lerle lişçi 'veya sözleşmeli personel statüsü ile hiz
met almış olup kendi istekleri ile memur statüsüne 
geçmek isteyenlerle; özellikle 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanunu ıgilbi bazı yeni yasa:! düzenlemelerle 
memur statüsüne geçirilmeleri öngörülmüş, ancak 
geçmiş hizmetlerinin hanlgi esaslara göre değerlendi
rileceği' konusu tam açıklığa kavuşturulamamış olan
ların 'geçmıiş hizmetlerinin değerlendirilme şeklini 
belirlemek amacını gütmektedir.: Aksi halde, kendi 
istekleri ile veya kanunları gereği memur statüsüne 
geçecek 'Olanların 'bu kuruluşlarda geçmiş eski hiz-
metlerin'in intibaklarında değerlendirilmesi mümkün 
olamayacağından mağduriyetleri söz konusudur. 

GEOlCt MADDE 9. — Bu Kanuna tabi kurum
larda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli 
personelden (bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak 
müracaat edenler, öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici ve 
3 ncü maddeleri hükümleri ve 1.3.1979 tarihinde 
13.H2.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinde sayılan kuruluşlarda görevli olanlar için ayrı
ca 20.2.1979 tarih ve 21 «12 sayılı Kanun hükümleri de 
dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek 
suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur kad* 
rölarına intibak ettirilebilirler. 

(BAŞKAN — Evet Bu vardı da, çıkmıştı. Deği
şik bir şekliyle bunun muhakkak girmesi lüzumunu 
belirtiyorsunuz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. Özellikle Turizm Bakanlığında, bu 3 aıylük 
geçici bir müddet için sözleşmeli çalıştırılmış; fakat 
devamlılık arz etmiş olan mukaveleli mühendis, mi-

http://13.H2.1960
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mar gibi kimselerin, bugün için sözleşmelerinin deva
mı m'ümkün değil. Bunları kadnoya alamadıkları 
takdirde de - intibaklarının belirli bir müddeti 
var, intibaklarını alamadıkları takdirde - çıkar-
maık durumuyla ikarişı karşıya kalıyorlar. Ya açık
tan ve yeni elemanı da çıkarmama durumuyla 
iki şekil arasında iş veremiyor, çıkaramıyor, dolayı
sıyla közleşme yapamıyor; bu suretle de, bir hüküm 
olmadığı için, memur kadrosuna intibakı yapılamıyor. 
Bu durumda ve bu bakımdan da, böyle bir hükümle, 
ikalbul edenlerin, bu esaslara göre, memur kadrosuna 
geçirilmeleri ve bu suretle !de, Sözleşmeli olanların 
közleşmelerinin iptal edilmesi sebebiyle açıkta kal
malarının ortadan kaldırılması imkânına kavuşula
cak. Bu, Turizm Bakanlığı için bir sorundu ve bu ara
da diğer bakanlıklarda da, eğer bundan istifade ede
cek olanlar olursa, bu suretle onlar da kadroya alın
mış olacaktır. Tamamen, karşı tarafın arzusuna bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu konudaki görüşü 
nedir?... 

ıBMlBKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
](1Büt)çe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bizim, bunu, daha evvel - değişik şekliyle var
dı burada, zatıâlinfein de buyurduğu gibi - huzurunu
za getirmememizin nedeni, malî bir hüküm olmama
sı dolayısıyla idi; ama, görülüyor ki, buna rağmen 
aıceleliği var. Şu anda da yeni bir kanun çıkarıp, bu
nu düzenlemek de mümkün değil. Zannediyorum, Tu
rizm Bakanlığımıza paralel olarak, Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde bir durum var. Çünkü o, bütçe 
bakımından statü değişikliğine uğradı. O nedenle, zan
nediyorum konulmasında zorunluluk var. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu okuduğumuz geçici 9 ncu madde, «1.3.1l9!79 ta

rihli ve 13;12.T960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinde sayılan kuruluşlarda...» deniyor. 

Bunlar hangi kuruluşlar?... 

IBMIEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
»([Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu kanun, Devlet Personel Dairesinin kuruluşu
na ait kanundur; kamu 'kuruluşları burada tek tek ta
dat edilmiştir; bir buçuk, iki sayfalık bir yerdir. Diğer 
kanunlarımızda bunları bir daha yazmamak için, o 
kanuna atif yaipmak usul edinilmiştir; o nedenle orada 
o kanunun ismi geçmektedir. Devlet kuruluşları, iktisa
dî Devlet Kuruluşları... 
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(BAŞKAN — Yalnız şurada bir bozukluk var : 
«1.3.1979 tarihinde, 13.112.1960 tarih ive 160 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinde...» diye iki tane tarih ge
çiyor. Orayı anlayamadım. Tarihinde kabul edilen 
midir, nedir?... 

EM'EKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın 
Başkanım. O tarihte (görevli olanlar... 

BAŞKAN — Orada bir virgül olacak; «1.3.1979 
tarihinde»ıden sonra bir virgül koymak lazım : «... ta
rihinde, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinde sayılan kuruluşlarda görevli olanlar.» 

IEMIEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O tarihte gö
revli olanları hatırlarsanız Sayın Başkanım, bir derece 
üste yükselme hakkı vardı. Tabiî, o hakltan bunların da 
istifade etmesi lazım, o tarihte görevde iseler. 

BAŞKAN — Yalnız, ş'öyle ifade edilse daha iyi 
olurdu herhalde : «Ek Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 
hükümleri 13.12.19ı60 tarih ve H60 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihin
de görevli olanlar için.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Baş
kanım, daha uygun olur. 

BAŞKAN — Oraya alırsak, karışmaz o zaman. 
Bu kısmı düzeltilmiş şekliyle tekrar okuftuyorum : 
«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 

Ek Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri hükümleri il3.1l2.l96Q 
tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan 
kuruluşlarda, 1.3.1979 tarihinde görevli olan için ay
rıca 20.2.1979 tarih ve 218İ2 sayılı Kanun hükümleri 
de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edil
mek suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur 
kadrolarına intibak ettirilebilirler.» 

BAŞKAN — Bu şekilde birbirine karışmamış ol
du. 

Bu geçici 9 ncu madde Komisyonca da uygun gö
rülüyor, 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen var mı?... 
Yok. 

'Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 9 ncu madde olarak bu önerge ilave edile
cektir. 

ı20 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
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MADDE 20. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'BALKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

iMaddeyi bu şekliyle oylarınıza Sunuyorum : Ka
bul edenler... (Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
ıMADDE 2İ1. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak iste

yen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenelr... 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bütçe •-• Plan Komisyonu 
Raporu. (1/252) (S. Sayısı: 329) (1) 

!BA$KÎAN — Efendim, gündemimizin ikinci 'sıra
sına geçiyoruz. 

Gündemimizin ikinci sırasında, 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Persbnel Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Taisarisı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

iBu rapor, 3'29 sıra sayısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı ve Sayın Ba

kanlar yerlerindiler. 
(Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve kısa izahatta bulunmak üzere yine ilk s'özü 
Sayın Küçükahmet'e bırakıyorum. 

iBuyurunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
i(]Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-

(7) 329 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

nım, 1982 yılını kapsamak üzere yaptığımız, Devlet 
Memurları Kanunundaki, malî hükümlere paralel de
ğişiklikleri, 926 'sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa da aksettirmek lazımdı; ona paralel değişik
lik ihtiva etmektedir. 

(Arz ederim. 

iBAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen 
var mı?... Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeelre geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi ve ona bağlı cetvelleri okutuyorum : 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesi Hakkında Kantin Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 13.10.1978 tarih ve 15 sayılı 
Kanun. Hükmünde Kararname ile değişik 137 nci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile (c) bendi 
ve bu maddeye bağlı Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII 
ve Ek - IX sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

«En düşük gösterge rakamı 410, en yükseği 1 400 
dür.» 

«Albaylar ile general ve amirallere 1 400 göster
ge rakamı uygulanır.» 

«c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları 
Ek - VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Görevde iken 
yükseköğrenimi bitiren astsubayların intibakı; 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hiz
metleri sınıfında aynı yükseköğrenimi bitirenler için 
tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başla
mış kabul edilerek yapılır.» 

«12.2.1980 tarih ve 2260 sayılı Kanun hükümleri 
saklıdır. Ancak, 1 200 gösterge rakamı, 1 400 olarak 
uygulanır.» 
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(Ek - VI Sayılı Cetvel 

SUBAYLAR İÇtN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Rütbeler K a d e m e l e r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 
2 
'3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Al'b. - Kd. Alb. 
General/Amiral 
Yarbay 
Kd. Binbaşı 
Binbaşı 
Ö n yüzbaşı 
Kd, Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

1 400 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 

— 
1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

— 
1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 

— 

1 220 
1 055 
920 
815 
72'5 
650 
590 
545 

— 

1 28Ö 
1 110 
965 
850 
755 
675 
6J0 
560 

— 

1 340 
'1 165 
1 010 
885 
785 
700 

. 630 
575 

— 

— 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 

— 

— 
1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 

— 

— 
— 

1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 

NOT : Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yd fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğ
menler 8 nci derece 2 nci; (2) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 3 ncü; (3) yıl fazla, öğre
nim görenler 8 nci derece 4 ncü kademesinden göreve başlarlar. 

Efe - VII StyA Cetvel 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER tÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Rütbeler G ö s t e r g e l e r 

2 
3 
4 
5 
6 

Ö n yüzbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 

1 165 
1 055 
920 
815 
725 

1 220 
1 110 
965 
850 
755 

1 280 
1 165 
1 0!10 
885 
785 

1 340 
1 220 
1 055 
920 
815 
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EK - VIII Saydı Cetvel 

ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Rütbeler K a d e m e l e r 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

II Kad. Kd. Bçvş. 
Kad. Kd. Bçvş. 
Kd. Bçvş. 
Kad. Bçvş. ' 
Bçvş. 
Kd. Üçvş. 
Üçvş. 
Kd. Çvş. 
Çvş. 

1 

1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

2 

1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

• 3 

1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

4 

1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
'545 
500 

' 5 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

6 

1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 

7 

— 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 

8 

. — 
1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 

9 

— 
— 
— 

1 010 
885 
785 
700 
630 
575 

EK -4 IX Saydı Cetveli 

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Rütbeler K a d e m e l e r 

5-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

III Kad. Çvş. 
Kd. II Kad. Çvş. 
II Kad. Çvş. 
Kd. I Kad. Çvş. 
I Kad. Çvş. 
Kd. Çvş. 
Çvş. 

1 

650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 

2 

675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 

3 

700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 

4 

725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 

5 

755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 

6 

785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 

7 

815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

8 

850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

9 

885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

Dereceler 

UZMAN ÇAVUŞLAR İÇtN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Rütbeler K a d e m e l e r 

1 3 7 

11 Uzman Çavuş 440 450 460 470 480 490 500 
12 Uzman Çavuş 425 430 435 440 450 460 470 
13 Uzman Çavuş 410 415 420 425 430 435 440 

515 
480 
450 

530 
490 
460 
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»BAŞKAN — il nci madde ve cetveller üzerinde 
ısöz almak ilsiteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 13'8 nci madde

sine aşağıdaki fıkra eklenrriiştir. 
(Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sa

yılmaz. 
iRAlŞKİAN — 2 aıci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. YoL 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul ddenler.. 

(Etmeyenler... Kabul ddilmişjtir. 
3 ncü maidldeyi Okuyunuz. 

(MADDE 3. — Aynı Kanunum 1'7!8 nci maiddesi-
n b sonuna aşağıdaki fikra elklenm'iştiir. 

Ayalkta tedavi halimde ilaç bedellerinin % 20'si 
personel tarafından karşılanır. Ancak, resmî sağlık 
kurul raporu ile belirlenen kanser, verem, kronik 
böbrek hastalıkları, organ nakli .Ve akıl hastalıkları 
gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkla
rım ayakta tedavileri sıraisında verilmesine lüzum gö-
ırülen ilaçlaridan, Millî Savunuma Bakanlığımca hayatî 
önemi haiz oldukları tespit edilenlerin bddeUeıiinin 
tamamı kurumlarınca ödenir. 

IBASKİAN — Bu maddeyi de 657 sayılı Devlet 
IMemurları Kanunundakii hükme paralel olarak çı
karmamız gerekiyor. 

Onun için, bu 3 ncü maddenin de çıkarılması bu-
ısusunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir, 

3 ınciü maldide çıkarılmıştır; bilahara, ayrı bir ka
nun İhlalinde gelecektik., 

Şimkti, maldde 3'ü okuyunuz. 

|MAID)DE 3. — Aynı (Kanuna ek 18 nci madde ola
rak aşaiğıidâki maldde eklenmiştir. 

EK ;MİADDE 18. — Genelkurmay Başkanına brüt 
ayfok tutarının (eflc gösterge dahil) % 20'si, Kuvıvet 
iKonuıtanlarına ve Jandarma Genel Komultanuna ise 
'% lIS'ıi makam tazminatı olarak ayrıca ödenir. 

(Makam tazminatı damga vergfei hariç herhangi 
bir vergiye tabi tutulmaz* 

U8J5J19İ29 tarih ve 1*4513 sayılı Kanunun 7 inci mad
desi hükmü Genelkurmay Başkanı hakkında uygu-
1 anmaz. 

BAlŞİKİAjN — ,Bu madde hakkınida Komisyon Baş
kanına izahat sadedinde söz veriyorum. 

ıBuyurun efendim. 

-EMlEKUt AMİIIRJAL HÜİSMÜ KÜÇÜİK|AIH)MİET 
'(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, nedenini dün açıklamıştım1: Hiyerarşik düzende, 
ordunun son kaldemesliınlde bulunan ve çok aıızun yıllar 
hizmet gören kimselerin, sivil muadilleri değil, onla
rın çoflc altındaık'ilerden de az para aldıkları bir vakıa
dır, IBu, bir sorumluluk karşılığı da değildir. Çünkü, 
sorumluluk karşılığını burada rakamla ifade etmek 
mümkün ddğiHdir. Aslında bu, hiç değilse malî den
geyi kurabilmek endişesiyle konulmuş azamî miktar
lardır. ©unlan koyarken Genelkurbay Başkanımıza 
ta 1929 senesinde verilen ve halen vergiye tabi, brüt 
tutarı 1 000, ele geçen miktarı da 400 küsur lira olan 
makam tazminatının da, halkîkaten, rakam olarak bir 
değeri yoktur, bu da kaldırılmıştır. Aslında, daha ev
vel İde emir buyurduğunuz gibi, hükümet erkânının 
da, bakanların da 23 sayılı Kanunda ibuna parelel bir-
Iddğişiklik yapması, hakikaten, hiyerarşik düzen için? 
yerimde olacaktır. Halen, Danışma IMeclilsi Üyeleriy
le aralarında da bir faric kalmamıştır. Bunu da en kı
sa zamanda düzeltmeye gayret edeceğiz. IBu nedenle 
huzurumuza gelmiştir efendim, 

IBA$KAİN — Yani, bir pilot yarbay, Genelkur
may Başlkanını geçiyor, hatta binbaşı geçiyor da; 
şjimdi böyle olursa, Ihizaya gelmiş oluyor. Balkın, 1929 
senesinden beri kimse düşünmemıiş: 450 lira. bir ma-. 
İkam tazminatı alır Genelkurmay Başkanı! , 

Buyurunuz ISaym Başkaynak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFİER BAŞ

KAYNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar 
x Dairesi Başkanı) — Sayın Başkanım, konu, özelikle 

gerek Silahlı Kuvvetlerde, gerek Silahlı Kuvvetler 
dışımda kalan kişilerin maaşlarındaki artış nedeniyle, 
Silahlı (Kuvvetlerim emri komuta makamını işgal elden 
İkicilerin daha fazla para almasma yönelik değil ben
ce. 

Kanun, aynı zamanda, özellikle Silahlı Kuvvet-
lıerde ağır sorumluluk taşıyan komutta makamlarına 
makam tazminatı tölaraik, 657 sayılı kanunda öngörü-* 
len üst düzey yöneticilerine, yine o yasada öngörü-. 
len, özellikle Danıştay, Yargıtay gibi hâileim sını
fının en üst düzeydeki yönetici kadrolara verilen taz
minata paralel bir foülküm getirmeyi de amaçlamış
tır. Onu arz ederim. 

Yoksa, Silahiı Kuvvetlerde Ibir pilottan az almış, 
veya çok almış, o önemli değil veya Danışına Mec
lisi üyesinden az almış, çok almıştan; ziyade, ana 
esprisi, Silahlı Kuvvetlerin emri komuta soramluiu-
ığunu taşıyan kişilerin, «makam tazminatı, ismi al-< 
tında, diğer personele verildiği gibi, mutlaka birı-
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makam tazminatı almaları da özellikle ve 'bu madde 
tile derpiş edilmiştir. 

IBAJŞİKAN — Yalnız, buna paralel olarak, Sayın 
iCüçülkahmet'in de işaret ettiği gibi; bakanları da 
milletvekillerinden ayıracak 'bir düzenleme getirmek 
lazım. (Bugünkü kanuna göre 750 liradır bakanın 
farkı. 'Böyle şey olmaz. Onun hiçbir tatili yoktur; üç 
ay tatil yapar milletvekilleri, bakan yapamaz, değil 
üç ay, bir hafta bile yapamaz; daima vazifededir. 
Sonra, mesuliyet vardır; bütün sorular ondan soru
lur; mütemadiyen soru sorarlar, o cevap verir. Böy
le 750 lira ile ıbu şey olmaz; muhakkak onlara da bir 
şey getirmek lazım; IBakaralık Tazminatı, diye, «Ma-
(kam Tazminatı» diye bir şey ıkoymalk lazım. 

'Zaten lojmanı yok, bir arabası var; o arabaya 
da kazara çocuğu falan ifiianı binerse, kıyametler 
kopar gazetelerde. 

3 ncü madde (hakkında söz almak isteyen var mı 
efendim?. Yok. 

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

Geçici Maddeyi okuyunuz. 
ÖEÇİCİÎ MADDE — 'Bu (Kanun ile aylık gös

terge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniy
le aylıklarda meydana gelecek artışlar hakkında 5434 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin ı(c) bendi hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Yani mart ayında kesilmez, öte-
Ikinde de vardı bu, değjil mi? 657 sayılı (Kanuna da 
(koyduk... 

HlÂKUM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAfK (Hukuk İşleri ve Kararlar Dairesi Baş
kanı) — (Evet Bayın (Başkanım; vardı. 

(BAŞKAN — Geçici Madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük : 
MADDE 4. — Bu (Kanunun 3 ncü maddesi 

1.5.1982 tarihinde, diğer maddeleri 11 Mart 1982 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Tabii, 3 ncü maddeyi kaldırdığı
mız için, bu madde, «IBu kanun 1 Mart 1982 tari
hlinde yürürlüğe girer» şeklinde olacaktır. 

4 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

4 ncü maddeyi ı«)Bu (Kanun 1 Mart 1982 tarn 
hinde yürürlüğe girer.» şeklinde oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edümiş-
«ir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: ( 

Yürütme : 
MADDE 5. — (Bu (Kanun hükümlerini ıBakaniar 

Kurulu yürütür. 
»BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Gündemde görüşülecek başka konu da bulunma

dığından, sonradan tespit edilecek gün ve saatte top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

95. NCt (BİRUESÜM 

12 Şubat 1982 duana 

Saat : 15.30 

I. — KANUN TASARI VE TBKIİFLBRt 

1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1765 
Sayılı Üniversite Personel Kanunu ile 5434 Sayılı 
T.C. Emökii Sandığı Kanununun tBazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, (Bazı Maddelerinin Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/265) (S..Sayısı : 315) 

2. — 9,26 (Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 'Bazı Maddelerinin D eğiş tiril m esi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (II /25B) l(S. Sayısı : 329) 

3. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kur
bağa Adam Hizmetleri Tazırainat Kanunu Teklifi ve 
Millî (Savunma Komisyonu Raporu. {2/71) (S. Sa
yısı : 362) 

4. — (Bazı Vergi Kanunlarıında ve Tahsilatın 
Hızlandırılması Halkkındaki Kanunda Delişiktik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. 1(1/1270) i(S. Sayısı : 292) 

5. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/'221) (S. Sayısı : 278) 

6. — 'Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1 /235) 
7. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt, Ka

munu Tasarısı. (1/236) 
18. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tökl'M. (2/78) 

9. — Turûzımi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
10. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı., 

(İ/262) 
11. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka

nunu Teklifi. (2/82) 
112. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

IBazı Maddelerinin Değiştirilmesi, IBazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/1251) 

113. — 1475 Sayılı İş Kanununun IBazı Madde
lerinin Del'istiri'hnesl Hakkında Kanun Tasarısı., 
(1/269) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 315 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1765 Sayılı Üniversite 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1 /265) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 Ekim 1981 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : KKTD1101-829106513 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16 . 10 .1981 tarihinde kararlaştırılan «657 Sayılı DevJet Me
murları Kanunu ile 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldınlmaısı ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 1765 SAYILI ÜNİVERSİTE PERSONEL KANUNU 
VE 5434 SAYILI TC EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİ, ıBAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EK

LENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 
GENEL GEREKÇE 

İlk kez 14 . 7 . 1965 tarihinde kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 788, 1Ü08 ve 3656 
sayılı kanunlarda yer alan hükümler bir araya toplanmış aylıklara Miskin 'hükümler gözden geçirilerek yeni 
bir sistem geMştiriimiiştir, 

Ancak, Kanunun tamamının yürürlüğe konulabilmesi için yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekmiş, 
3,1 . 7 , 1970 gün ve 13127 .sayılı Kanun ile gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra dahi Kanunun aksayan 
ytönl'erinin olduğu anlaşılmış ve ıgereklii düzenlemeler için 12 adet Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış
tır, 

Buna rağmen, 657 sayılı Kanunun, günün şartlarına tam olarak uymadığı anlaşıldığından çeşitli Kanun
larla değişiklik ve ilaveler yapılmıştır. 

Bu defa yapılan dlüzenilieme ile, uzun süreden beri uygulanan ancak zamanla önenıini kaybeden ve yeniden 
düzenlenmesi gereken hükümler ele alınmış; Kanunun, mümkün olduğu kadar zaman içimde vukuîbulacak 
değişmelere cevap verebilecek hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Aynı zamanda, Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklere paralel olarak 1765 sayılı Üniver
siteler Personel Kanunu ile, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda da gerekli değişikliklerin yapılma
sı amacıyla bu Tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 
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MADDE GERlEKÇELERt 

Madde 1. — Günümüze kadar odan uygulamada Devlet memurlarının tarafsızlığını düzenleyen 7 nci 
madde yetersiz kaldığından, madde yeni baştan düzer lenırniş, «Tarafsızlık» şeklimde olan madde matlabı 
«Tarafsızlılk ve Dövlete Bağlılık» şekline getinilmiş, erkli huMmlere elk olaraik memuırların bölge farMdığı 
gözeterek ayırım yapamayacaklarına, hiç 'bir şekillide siyasi ve 'ideolojik amaçlı beyan ve eylemde bulunama
yacaklarına ve memurların her durumda Devlete bağlı olacaklarına ilişkin hükümler getirilmiştir. 

Madde 2. — Devlet memurlarınım aylıklarınım hesaplanmasına esas teşkil eden aylık Gösterge Tablosu 
en son 25 Ekim 1978 gün ve 14 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştiriilmiş olmakla birlikte, gerek 
Asgari ücret belirlemeleri ve vgerekse görev kadrolarının giderek üst derecelere kaymış olması yüzünden ay
lık hiyerarşisi büyük ölçüde 'bozulmuş ve ücret yelpazesi daralmıştır. Halen, anılan kanunun 146 ncı maddesi 
uyarınca ödenmekte olan asgari ücret farkları yüzünden kamu hizmetine yeni giren 'bir ilkokul mezunu ıile 
10 ncu derecenin birimci kademesine ulaşmış kişli aynı brüt ödemeden yararlanmakta; met ele geçen miktar 
ise kıdemliler aleyhine olmaktadır. Ayrıca, kadrosuzluk yüzünden terfi edemeyerek sadece kademe ilerle
mesi yapabilen memurlar, mevcut göstergelerin miktarları yüzümden mağdur olmaktadırlar. Sadece Ibazı sı
nıflarda ek gösterge uygulanması ise, özellikle emeklilik bakımından devamlı şikâyet konusu olmaktadır. 

Bütün bu sakıncaları gidermek amacıyla tasarımım bu maddesi, 657 sayılı IKanumun 43 ncü maddesine ekli 
aylık gösterge tablosunu yeniden ve kadrosuzluk yüzünden terfi edemeyenlerim mağduriyetini giderici, bi
çimde düzenlenmekte ve ek göstergelerin daha yaygım hale getirillmıesi öngörülmdktddir. 

Madde 3. — '657 sayılı Kanunun 68 nci maddesi uyarınca 1-4 dereceli kadrolara, belirli sarflarla daha 
aşağı derecelerde bdlünan memurlarım atanması yapılabilmekte, 45 nci maddeye göre de 6 mcı ve daha aşa
ğı derecelerdeki kadrolara, bu dereceler karşılık gösterilerek atama yapılması mümkün bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi 5 nci derecedeki kadrolara terfiem veya kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama yapıl
ması söz konusu olmamakta, bu kadrolara ancak kazanılmış 'hak aylığı 5 nci dereceye yükselmiş olanların 
atanması rriümikün bulunmaktadır. 

İdareye esneklik tanımak amacıyla madde, 5 nci dereceli kadro'lara da, daha aşağı derecelerden kadro 
karşılık gösterilmek suretiyle atama yapılmasını sağlayacak biçimde yeniden düzem'lenmiştir. 

İkinci olarak maddenin ilk şeklinde kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılacak atamalarda, atandan 
derece ile bulunulan derece arasımda bulunması gereken derece sayısı konusunda bir kayıtlama olmadığın-
dan, uygulamada sakıncalar yaratmış, kadro karşılık gösterilerek atanan bir ilkokul mezunu düzenli olarak 
terfi ederken, terfi edebilecek durumda olam bir lise mezununun kadrosuzluk nedeniyle terfii edemediği 
haller görülmüştür. 

Bu sakıncanın giderilmesi amacıyla yeni düzenılemede; kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılacak ata
malarda, karşılık gösterilen kadro ile kazanılmış hak aylık dereceleri arasında üç dereceden fazla fark olma
ması esası getMlrniştir. 

Madde 4. — 657 sayılı Kanunum 46 ncı maddesiyle Devlet memurluğuna alınmada yarışma ve yeterlik 
sınavına ilişkin esaslar düzemlenımiş ancak sınavlarım yapılacağı tarihlere ilişkin bir hükme yer verilmemiş
tir. 

'Kurumılarım değişik tarihlerde sınav açmasını önlemek bu konuda bir disiplin sağlamak ve sınavlarda 
gereksiz başvuruları engellemek bakımından 46 ncı maddeye bir fıkra eklenerek kurumların ihtiyaçlarına 
göre yılda en çok üç defa, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında sınav açmaları prensibi getirilmiştir. 

Madde 5. — Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak nitelikleri düzenleyen 48 nci maddenin genel 
şartlarla ilgili (A) fıkrasının 5 nci bendinde hiçbir istisnaya yer verilmeksizin ağır hapis veya 6 aydan fazla 
hapis ve maddede sayılı diğer yüz kızartıcı fiillerden dolayı hükümlü olan kimselerin memuriyete alınamaya
cakları öngörülmektedir. 

Oysa taksirli suçlar, kişilerin bilerek ve isteyerek işledikleri suçlar olmadığı gibi bu suçların zimmet, ihti
las, irtikap, rüşvet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla da bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Bu nedenle 5 nci bentte yapılan bir ilave ile 'taksirli suçlardan hükümlü olanlarım memuriyete alınmaları 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 315) 
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Ayrıca süresi ne olursa olsun memuriyete engel olan ağır hapis cezası «tek başına veya içtimaen 6 ay
dan fazıla ağır hapis» şekline dönüştürülmüş, hüküm giyilmesi halinde affedilse bile memurluğa engel olan suç
lar arasında «Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlar» da dahil edilmiştir. 

Öte yandan, aynı maddenin özel şartları düzenleyen (B) fıkrasının 2 nci bendinde düzenlenen ve memuri
yet için görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartların da taşınması gerektiğine ilişkin hüküm, 
bir kısım kuruluşların, kuruluş kanunlarında da özel şartlar konulduğu gözönünde tutularak, yeni baştan dü
zenlenmiş, «'Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak» şekline dönüştürül
müştür. 

Madde 6. — Kanunun yarışma ve yeterlik sınavlarının sonuçlarını düzenleyen 51 nci maddesinde, sınav 
sonuçlarının, sınava girip kazananların başarı sıralarına göre düzenlenen bir başarı listesinde gösterileceği 
ve durumun başarı kazananlara ayrıca yazı ile bildirileceği hükme bağlanmıştır. 

Uygulamada, bir kuruluşun sınavım yedek olarak kazananların asıl olarak kazananlardan önce ve başka 
bir kuruluşta göreve başlayabilmişler, bir defa kazandı belgesi alanlar diledikleri zaman ve istedikleri kuru
luşlarda görev alabilmişlerdir. 

Objektif bir uygulama sağlamak ve ortaya çıkan sakıncaları giderme'k için bu madde ile 51 nci maddeye bir 
fıkra eklenerek sınav kazananlara verilen başarı belgelerinin sadece sınavın yapıldığı kurum için ve 6 ay süre 
ile geçerli olması sağlanmıştır. 

Madde 7. — 25.8.1975 tarihli ve 1475 sayılı tş Kanununun 25 nci maddesiyle sakat kimselerin bazı şartlarla 
işyerlerinde işçi sıfatıyla çalışmaları 'imkânı sağlanmıştır. Oysa 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sa
katlar için böyle bir hüküm yer almamaktadır. 

Sakatların topluma 'kazandırılması ve bir kısım görevlerin sakatlar tarafından da yapılabileceği düşünülerek 
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla kaldırılan 53 ncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve sakatların Dev
let memurluğuna alınma şaftları ile hangi işlerde çalıştınlacaklarının, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesince müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle dü
zenleneceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 8. — Bazı görevlerin Devleti ve hükümeti temsil etme niteliğinde olması ya da bu görevlere ata
nacaklarda değişik 'özellikler aranması nedeniyle bu tür memuriyetler istisnai hale getirilmiştir. 

Ancak, günümüze kadar olan uygulamada, bir "kısım görevlerin istisnai memuriyet olmaktan çıkarılma
sında yarar görüldüğünden 657 sayılı Kanunun 59 ncu maddesi yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61 nci maddesinde istisnai bir memuriyet kadro
suna atananların, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri ta
rihten itibaren, halklarında bu Kanunun kademe ilerlemesi ve dereoe yükselmesine dair hükümlerin uygulana
cağı belirtildikten sonra, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, büyükelçiliklere, elçiliklere, 
daimi temsilciliklere atananların atandıkları derecelerde geçirdikleri sürelerin kazanılmış hak sayılmamak şar
tıyla, kademe ilerlemesinde değerlendirileceği belirtilmiştir, 

Yeni düzenleme ile istisnai memuriyet kadrolarında bulunan memurların tümü için çalıştıkları süreler ka
deme ilerlemesinde değerlendirilmekte ve böylece iki kesim arasındaki eşitsizlik giderilmektedir. 

Madde 10. — Atama ve yer değiştirmelerde bugünkü mevzuata göre memurun isteği dışında yolluğu veril
meksizin atama emri kendisine tebliğ edilmekte, yolluk ise ödeme emrinin saymanlıklara gelmesinden sonra 
verilebilmektedir. Bu durum, atama emrinin tebliğini ve dolayısıyla memurun yenli görev yerine hareketini ge
ciktirmektedir. Bu mahsuru önlemek için gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca günümüze kadar olan uygulamaya açıklık kazandırmak için memurların izinli veya raporlu olma
ları hallerinde bu durumları atama emrinin tebliğine engel teşkil etmemesi ve yeni görevlerine başlama sürele
rinin iznin veya raporun bitmesinden sonra başlaması esası da getirilmiştir. 

Madde 11. — Memuriyete ilk defa yapılan atoıma laırda bir ıkısıim personeli, atama yerini uygun buillmiaıdığı 
'içtin görevline gjiltmemıdkite ya da güütıilk/ten (kısa bâr süre sonra aıyrıüaralk durumuna uygun iş fbulltoak amacıyla 
başlka Ikuıruluşlların sınavlarına gürmeklbödiriıer. 

Bu husus, bölgesel personel (dağılımını bozlduğu gibi fcaımu kuruluşlarına yemi 'kilfeftlör getürmöklbedlir. 
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Bu mahzuru önlemek için 63 ncü maddenin 1 nci Mirası yeniden düzenlenerek başfka bir 'kurumda smav 
kazandığını veya memuriyetle ıkabull edildiğini belgeleyenler dıışınıda, ilik aıtalma etoriınii ıfcebdllüğ edip görev 
yerine gitmeyenlerin 2 yıll süre (ie Ikamu hiizmafilerfinde İstihdamı eldilemeyecdkılerdne illişkln hiüküım gelttelıniş 
ve ayrıca muvazaayı önllamdk balkımınldan da göreve başllayıpta. ayrıllaınlaır liçîn de 97 nol ımaldde yoluyla aynı 
müeyyıidenlin uygulanacağı b/dlrftillmuşltiir. 

Madde 12. — Uygufliamalda ortaya çılkan sakıncaları gidermek amacıyla, 657 sayılı Kanunun 68 ncd mad
desinde yapılan değişiklik 'ie bMncli derece! görevlerden, ıek göstergesi 500 ve daha yulkiaırı olan görevlere 
altanaıblrndk 'içlin len az 15 yıl1, ek göstergeleri 500 dıen aşağı oillan görevl'er ile'ikinci derecadelkli görevlleıie atana-
bilmıdk içıin ©n laz 12 yıl, üç ve dördüncü dereceli görevlere aıteoabfflrodk için en az 9 yıl yüksek öğrenim 
mezunu olarak çalışma şartı getMUrmelkted'ir. 

Ayrıca, foa maıddeye göre üsft derecelere atanabilmek için, atanılacak kadronun iki allt derece aylığını kaza
nılmış halk olaralk almış bulunma şartı da gdüriilimelk tadîiır. 

Bu maddeye göre üstt derecdieıre atanıma hainde, ilgililer, aitanidiıkHaın kadronun sağladığı halklardan ya-
rarîanm'aMa birlikfbe kadro aylığını değil, kazaınılımış halk aylılMaırıını alableödkiıerdlir. 

Maldde 13. — Kurumlardaki atama ve yer değişKirmelıeriin hizmet bölgeHarİ esasına göre yapılmaması 
halksız atamalara ve yer dıeğişiflirmetere sebıep olmaktadır. iBu ımalksaltlla hıer fcuruımuın, hizmet böl'gdıerini, 
teşlklaltının özelliklerine göne tesptöt etmesi eisaisı gdtlrilm'işltiir. 

Altaıma ve yer değiştörmiefter için uygulanan esasların 'silk sik değişftdırtiılmtemesa için yöndtaelıiMeınin Ba
kanlar Kurulunca çıkarılması ülkesi flcfaıbuH edilmlşltir. 

Madde 14. — Bfflgtfiariıni artırmak üzeıre yurt dışına gönderiden memurlara çok az bir ödeme yapıldığı 
için, yurtt dışımda lisans üstü eğıiCilm yapmak isteyen memur sayısı kısıffllı kailmaktadır. 

Gelıeoektıe mtötdllilkflji (kadrolar yatişfcimm'elk için memur kırın yurt dışında lisans üsttü eğitSun yapmaları zorunlu
dur. 

Bu balkımdajn fceridilerdırae ö/denen yurt dışı aylığının da bir mıiktaır yüksek olması gıerekmektedir. 
Bu hususu sağlamak amacıyla, yurt dışınlda, mıemorlara Ödemeklüe olan burs mdkltaırlaırıyla, kurumla

nınca ıkandlertinıe 'transfer edil'an ımaaş karşılıM/arınm, bulundulkları ülkelerde görevli ve 9/1 dereceden aylık 
a'lan mesilıelk memurlarının aylıkllarının yarısından az İse, bu farklın Ikurumlarınca ödenmıeslini ve yapılacak 
fark ödamıdierlinıin, her ıtürlü vergiliden müstesna oHimıası nı sağlaıyacalk şdkilde 79 ncu maddenin ülklinci fıkrası 
yemden düzenlienmişltlir. 

Madde 15. — 92 ndi mıaldddde yapılan değişiklllik 'ile mamıurl'ukltan çdkiilenlıariin yenliden aıtanımalaırı bazı 
şartlara bağlan/maklta, siyasi nütdliiktıelkÜ görevlilerde bulunmuş olanların iHizm'atllerin ınliteUlilkler'i medeniyle yargı 
otrganllıarın/da, îçlşllıarii, AdalM ve Mili Eğiltlim Balkanilığı 'taşMlaltlaınnda ıtelkrar görev almaları öM'enmdkitedıir. 

Madde 16. — Kurumlardan izin almadan görevlerinden çekilenler ile görevlerinden çelkilmliş sayılanla
rın tekrar göreve döndbilıecekle'ri süreler artırılarak, bu müessesenin kötüye kullanılmaması amacıyla 97 nci 
madde yeniden düızenlenmiştir. 

Madde 17. — Gerek îş Kanunu ve gerekse 1593 sayılı Kanunun süit iznine ilşlklin amir hükmü madde
ye alınarak uygulamada 'birliğin sağlanmasına yönelinmiş, ulaşım güçlükleri gözönünde tutularak, memurun 
isteği halinde veritaııdklte olanı izlin 3 günden 5 güme çıkarılımış'tır,! 

Miadde 18. — Kanun hülkmüne göre görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir (kazaya uğrayan veya 
meslek hastalığına tutulan memurlar, hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye Ikadar izinli sayılmakta
dırlar Ancaik, toplumumuzda yakın zamana (kadar görüldüğü gilbi •birçok memur görevleri sırasında ideolo
jik nedenlerle saldırıya uğramış falkat iyileşinceye kadar izinli sayılamamışlardiır. 105 nci maddenin üçüncü 
fıkrası ibu' amacın sağllanması İçin yeniden düzenlenmtişıtiir. 

Madde 19. — Vatani vazifelerini yapmak üzere silalh altına alınanların tedrislerinden sonra göreve alın
malarında zorluklarla karşılaşıldığından, Kanunun 108 nci maddesinin »birinci fıkrasına Devlet memurlarının 
silah altında 'bulundukları sürece izinli sayılmalarını öngören <bir fıkra eklenmıiştlir.: 

Madde 20. — Son on yıllık uygulama göstermiştir M, Disiplin Kurulları iyi işlenilmemiş ve suçla ceza 
arasında bulunması genelken adalet prensibi gerçdkleştMlmıemiştir. Ayrıca toplumdaki huzursuzlukların ço-
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ğunun disiplinsizlikten ileri geldiği tespit olunmuştur. Bu balkımdan 125 nci madde eski tecrüjbelerin ve kar
şılaşılan güçlüklerin ışığı altında yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 21. — Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve mercilerle ilgili 126 ncı madde yenliden düzenle
nerek uygulamada ortaya çıkan aksaklıikiların giderilmesi ve amirlerin yetki 'bakımından güçlendirilmesi sağ
lanmıştır. 

Madde 22. — Disiplin cezalarında yapılan değişiklik sebebiyle, ortaya çıkaibilecek olan uyuşmazlıkların 
çözümlenmesi için uyuşmazlıkla ilgili 127 nci madde yenliden düzenlenmiştir£ 

Madde 23. — 128 nci maddede esas itibariyle bir değişiklik yapılmamış, disiplin cezalarında yapılan de
ğişiklik nedenliyle yeni duruma uygun hale getiıriknıiştirB 

Madde 24. — Kamu kesiminde çalışmakta olan avukatlara ödenmekte olan vekâlet ücreti istenilen amacı 
sağlayamamış, kuruluşlar avukat bulmakta ciddi güçlüklerle karşılaşmışlardır. 

Bu güçlükleri kısmen de olsa gidermek amacıyla ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarının, birinci derece
nin ilk kademesi aylığının \% 30'unu geçemeyeceğine ilişkin hüküm birinci derecenin son kademe aylığının 
% 40'ını geçemeyeceği biçiminde değiştirilmiş, dağıtılamayan vekâlet ücretlerinin, limiti aşmayan diğer avu
katlar arasında eşit olarak dağıtılması prensibi getirilmiştir. 

Madde 25. — 68 nci maddede yapılan değişiklik ile derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın 1, 
2, 3 ve 4 ncü derecelerdeki kadrolara yapılan atamalarda, ilgililerin atandıkları kadronun diğer haklarından 
yararlanmakla birlikte, kadro aylıkları yerine kazanılmış hak aylıUdarını almaları kabul edildiğinden 68 ve 
161 nci maddeler arasında bir tenakuzun ortaya çıkmaması bakımından gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca, kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memurların kazanılmış hak 
aylılklarmın daha aşağı derecelere indirilmemesi için bu durumda olanların kazanılmış hak aylıklarının saklı 
kalacağına ilişkin bir hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 26. — Yürürlükteki hükme göre, memurlar, kademe ilerlemesi yapmaları halinde bu ilerlemeye 
ait onay tarihini takibeden ay başından itibaren bir ileri kademenin aylığına hak kazanmaktadırlar. 

Oysa, uygulamada kademe ilerlemesi için gerekli şartlar gerçekleşmiş olmakla beraber idarenin hatası 
nedeniyle kademe ilerlemesi geciktirilmekte ve yeni kademeye göre aylık ödemelerin geriye yansıtılması müm
kün olmamaktadır. 

Memurların, kendi iradeleri dışında ortaya çıkan gecikmeler nedeniyle mağdur olmamaları için, kademe 
ilerlemeye hak kazandıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren aylığa hak kazanacaklarına ilişkin bir hü
küm getirilmiştir. 

Madde 27. — 167 nci madde uyarınca derece yükselmesinde memur yükseldiği derecenin görevine başla
dığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni aylığını almaya başlamaktadır. 

Oysa, bir kısım görevlerde görevin niteliğinde hiç bir değişiklik olmadığı ve yeni bir göreve başlanılması 
söz konusu bulunmadığı halde derece terfilerine ilişkin onaylar gecikmektedir. 

Memurların bu tür gecikmeler nedeniyle bir kayba uğramamaları için, derece yükselmesinde, onay ta
rihini takip eden aybaşından değil onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kaza
nacaklarına ilişkin bir fıkra eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde 28. — 657 sayılı Kanun kapsamına giren memurlar, yatarak ve ayakta tedavilerinde herhangi bir 
ücret ödememektedirler. 

Ancak, son yıllarda özellikle ayakta tedavi halinde ilaç bedelleri sürekli yükselmiş ve gerekli olsun olma
sın kullanılan ilaçlar savurganlık derecesine varmıştır. 

Ayakta tedavilerde gereksiz ilaç kullanımını önlemek amacıyla 209 ncu maddeye ilaç bedellerinin % 20' 
sinin memurlar tarafından karşılanacağına ilişkin bir fılkra eklenmiştir. Bununla birlikte, uzun süreli tedavi
ye ihtiyaç gösterdiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen bazı hastalıklarda kullanılmasının hayati 
önem taşıdığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirlenecek ilaç bedellerinin tamamı yine kurumların
ca karşılanmaya devam edilecektir. 

Madde 29. — 657 sayılı Kanunun 213 ncü maddesinden sonra gelen «Zam ve Tazminatlar», başlıklı ek 
madde uyarınca her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile verilmekte olan zam ve tazminatlar, kararna
mede genel unvanlar ve bunlar için tespit edilen puanlara göre belirlenmekte; ancak kadro unvanları aynı 
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olduğu halde işlerinin nitelik ve ağırlığı büyük farklılık arzeden bazı üst yöneticilere görevleriyle orantılı 
ödeme yapılması imkânı bulunamamaktadır. Bu nedenle, bir yandan böyle bir ayrıma yasal dayanak sağla
mak ve bir yandan da bu personelin eline geçecek miktarın tespitinde kolaylık getirmek bakımından yeni 
hüküm getirilmektedir. 

Madde 30. — Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde olanlar ile, bu mesleklerden sayılan görevlerde bulu
nanlar, ilgili kanunlarında yapılan düzenlemelerle aylıklarının % 50'sa oranında Hâkim Ödeneği veya Yargı 
Ödeneği almaktadırlar. Ancak, bunların asıl aylıklarının belirlenmesinde esas alınan ek, göstergeleri hâkim ve 
savcılarla yüksek yargı organları başkan ve üyeleri arasında ücret yönünden bir ayrım sağlanmasına imkân 
vermediğinden, asıl aylıklarında yapılamayan ayrımın ödeneklerindeki farklıiılklarla yansıtılması uygun görül
müş ve günün koşullarına göre bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 31. — 657 sayılı Kanunun mevcut hükümleri Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlar arasında ve bu 
kuruluşlarla Ek Geçici 9 ncu madde kapsamındaki kuruluşlar arasında personel nakline imkân vermekte; an
cak münhasıran Ek Geçici 9 ncu madde kapsamına giren kuruluşların kendi aralarındaki nakil ve tayinlere 
imkân vermemektedir. 

Madde bu imkânı sağlamaya yöneliktir. Böylece bu kuruluşların kadro ve personel tasarrufu yapmaları 
imkân dahiline sokulmuş olacaktır. 

Madde 32. — Türkiye Radyo ve Televizyon kurumu, haber ve yabancı dil yayınları mütercim spiker ih
tiyacını karşılamakta güçlük çektiğinden, ek geçici 10 ncu maddeye eklenen bir fıkra ile bu görev istisnai 
mevki haline getirilmekte ve çalışacak eleman sayısının saptanması TRT yönetim kuruluna bırakılmaktadır. 

Madde 33. — Ek Geçici 16 ncı maddede yapılan düzenleme ile sanatkârların TC Emekli Sandığı ile ili
şiklerini sürdürmeye devam etmeleri kaydıyla, 657 sayılı Kanundaki sınırlamalara tabi olmaksızın sözleşme
li olarak çalıştırılmaları esası getirilmiş ve böylece sanatkârların ücret sorunları çözümlenmiş bulunmakta
dır., 

Madde 34. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yüksek
öğretim kurumlarının yöneticilerinin seçimle geldtiği sisteme göre ve emsali kamu görevii'lerine sağlanan imkân
lara göre oldukça yüksek imıcân sağlar şekilde düzenlenmiş idi. 

Ancak, yeni hazırlaman Yükseköğretim Kanunu bu kurumların yöneticilerinin daha uzun süre ile görev ya
pacak şekilde ve atama yolu ile getirilmesini öngörmekte olup, özellikle rektörlerin üniversite dışından kişiler 
arasından da olabilmesi, anılan maddede değişiklik yapılmasını gerektirmiştir. Yeni düzenlemede bu yönetici 
ler ile diğer kamu kuruluşlarındaki emsali yöneticiler arasındaki ücret dengesinin yeniden kurulması da amaç
lanmış bulunmaktadır. 

Madde 35. — Madde ile TC Emekli Sandığı Kanununa ekli emekli gösıterge tablosu, Devlet memurlarına 
uygulanan gösterge tablosundaki değişikliğe paralel olarak yenliden düzeMenmekted'k. 

Madde 36. — Yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri ile ilgili bu madde, 657 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin hekim açığının kapatılmasında engel teşkil eden bir hükmü ile, aym kanunun 154 ncü maddesinin 
aylık katsayısının yükseltilmesi sonucu aylıklarda meydana gelen artış farklarının TC Emekli Sandığına gön
derilmesine imkân veren, ancak uygulamada Bütçe kanunlarına konulan hükümlerle esasen işlemez bale gel
miş bulunan bir hükmünü; Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri ile ilgili hükümlerini ve 1765 sayılı 
Üniversite Personel Kanununun 16 ncı maddesine eklenen yeni hükümler muvacehesinde geçerliliği kalmayan 
aynı maddenin ikinci fıkrasını iptal etmektedir. 

Geçici madde 1. — Bu Kanun ile aylık gösterge tablosunda yapılmış olan değişiklik, 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin (e) bendinin kasdetitiği anlamda aylıtk artışı olmaması nedeniyle bu düzenleme nedeniyle 
aylıklarda meydana gelecek tartıştan artış farkı alınmamasını sağlamaktadır, 

Geçici madde 2. — Yeni düzenlenen 43 ncü maddenin ek göstergelerle ilgili bölümü, özellikle genel idare 
hizmetleri sınıfında kadro unvanına göre verilecek olan ek göstergelerin tespitini Genel Kadro Kanununa bı
rakmaktadır. Ancak, halen Bakanlar Kurulunda görüşülmekte olan Kadro Kanun Tasarısı ne zaman 'kanun
laşacağı henüz bilinemediğinden, o zamana kadar yöneticilik görevlerinde bulunanların ek göstergelerinin 
hangi miktarlar üzerinden ödeneceği bu madde ile düzenlenmıiştir. 

Geçici madde 3. — Bu madde ile istisnai memuriyet olmaktan çıkarılan görevlerde çalışanların kazanıl
mış hak dereceleri ile durumlanna uygun kadrolara atanmaları düzerdenmektedir. 
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Geçici madde 4 . - 6 8 nci maddemin (B) bendimde yapilan değişiklikle 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolara 
atamada yeni şartlar getirilmiştir. Bu madde ile, daha önce bu kadrolara atanmış bulunanlardan yeni düzen
lemedeki şartları tanımayanların, belirli koşullarla bakanlarının veya altamaya yetkili amirlerinin takdirleri 
ile aynı haklarla hizmetlerine devam edebilecekleri, aranılan nitelikleri taşımayanların dummlanroa uygun baş
ka kadrolara atanacakları hükme bağlanmaktadır. 

Geçici madde 5. — 657 sayılı Kanunun bu kamınla kaldırılan Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekten 
ile ilgili maddeleri uyarınca kesilerek TC Merkez Bankasındaki özel hesapta birikmiş olan fon hakkında ya
pılacak işlemler ve keseneklerin ilgililerine iadesi esasları belirlenımeklted'ir. 

Geçici madde 6. — 657 sayılı Kanun kapsamına giren bazı kuruluşlarda asli ve sürekli görevler işçiler 
eliyle yürütülmektedir. 

Bu durumda olan işçilerle, sözleşmıeild personelin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay için
de başvurmaları kaydıyla 'işçi veya sözleşmeli personel olaralk geçirdkleri sürelerin memuriyette geçirdikleri 
varsayılarak intibaklarının yapılması hususu düzenlenmektedir. 

Ancak bunların memur statüsü ile allanmalarında öncelikle mevcut memur kadrolarından yararlanılması esas 
olduğu halde, mevcut kadroların yetmemesi halinde yapılacak işlemler de ayrıca belirlenınıiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 7. — Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununundaıki gösterge 
tablosunda yapılan değişiklik, 10 ncu ve daha yukarı derecelerdeki (memurların ayluklarında artış sağlandığı 
halde, 1981 yılında yapılan yeni asgari ücret tespitti yüzünden halen 10 ncu derecedeki memurlarla ayni dü
zeyde ücret almak'ta olan daha aşağı derecelerdeki memurlara 1982 yılı için öngörülen yeni katsayı ile dahi 
yeterli düzeyde ücret artışı sağlanamamaktadır. 

Bu nedenle, bunlara halen fiilen ödenmekte olan asgari ücret fark tazminatlarının 1983 bütçe yılına kadar 
ödenmeye devam edilmesi yolu ile bir miktar ek imkân 'sağlanması öngörülmüştür. 

Madde 37. — Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 38. — Yürütme maddesidir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
T.C. 

Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 5 Ocak 1982 

Esas No. : 1/265 
Karar No. : 111 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 16 . 10 . 1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulması kararlaştırılan ve Baş
bakanlığın 22 . 10 . 1981 tarihli yazısı ile sevk olunan «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1765 sayılı 
Üniversite Personel Kanununun bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Madddler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda tasarının bazı maddelerinin Bakanlar Kurulunca 15 . 10 . 1981 tarihinde kabul 
edilerek Başbakanlığın 16 . 10 . 1981 tarih ve 101-829/03847 sayılı yazısı ile. MM Güvenlik Konseyine su
nulmuş olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik hakkındaki tasarıda da yer almış olduğu 
tespit edilmiştir. 139 maddelik tasarı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda önemli ve büyük bir deği
şiklik öngörülmüş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca incelenmekte olan tasarı içinde yer alan, mali hüküm niteliğinde olan ve mali yıl ba
şından önce kanunlaşmasında zorunluluk görülen hükümler dışında kalan maddelerin, mahıiyetlerine uygun 
olarak, diğer tasarı ile birleştirilmesi ve bir bütün içinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünül
müştür. Bu nedenle, tasarmın 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 ve 31 nci maddeleri ile geçici 3 
ve 6 ncı maddeleri metinden çıkarılmıştır. 

Madde 1. — Derece ve kademeler arasındaki -ilişki ve geçişlerin daha tutarlı olması ve düşük dereceler
deki aylık tutarlarının asgari ücretin üzerine çıkarılması amacıyla aylık gösterge tablosunun alt derecelerinde 
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, görevlerinin mahiyeti dikkate alınarak, teknik hizmetler, sağlık hizmet
leri, eğitim ve öğretim hizmetleri, avukatlık hizmetleri, din hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıflarına dahil 
kadrolarda görev yapan personele ve denetim elemanlarına verilmesi öngörülen ek gösterge rakamları hiz
metler arasında dengeli ve daha tatmin edici bir şekilde yeniden tespit edilmiştir. 

Madde 2, 3, 4. — Tasarının 3, 7 ve 10 ncu maddeleriyle getirilen değişiklikler aynen benimsenmiş, ancak, 
çerçeve maddeleri kanun yapma tekniğine uygun olarak düzenlenmliş ve sırasıyla 2, 3 ve 4 ncü maddeler ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 12 nci maddesinde bazı ifade düzeltmeleri yapılmış ve 5 nci madde olarak kaıbul 
edilmiştir. 

'Madde 6. — Tasarının 14 ncü maddesi başlığı düzeltilmiş ve 6 ncı madde oferafc aynen benimsenmiştir. 
Madde 7. — Tasarının 17 nci maddesi benimsenmiş olmakla beraber, bazı ifade değişiklikleri ile 7 nci 

madde dlaralk yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 8, 9, 10, 11, 12 ve 13., — Tasarının 18, 24, 25, 26, 27 ve 28 nci maddeleri ile getirilen deği
şiklikler aynen benimsenmiş, madde başlıkları düzeltilerek 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Tasarının 29 ncu maddesi ile yetki, sorumluluk ve nitelik itibariyle özellik taşıyan görev
lerde çalışanlara, Bakanlar Kurulu Karan ile, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
% 20'sini geçmemek üzere özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Ancak, uygulamada kolaylık sağ
lamak üzere, Devlet hizmeti için temininde ve görevde tutulmasında güçlük çekilen sağlık, teknik ve avukat
lık hizmetleri sınıfları belirtilmiş ve bu sınıflara dahil personel ile üst yöneticilere verilebilecek özel hizmet 
tazminatı görev özelliklerine göre farklı oranlarda tespit edilmiştir. Ayrıca, bütçe kanunlarına göre devamlı 
gündelik alan denetim elemanlarına, 1982 yılı Bütçe Kanununda bu amaçla hüküm getirilmemiş olduğun
dan, 1982 mali yılında kesilecek devamlı gündelik yerine geçmek üzere, tazminat ödeneceği belirtilmiştir. 
Bu suretle yeniden düzenlenen madde 14 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 15. — Tasarının 30 ncu maddesi ile yeniden ve kademeli şekilde düzenlenen yargı veya hâkim öde
neği oranları % 80 olarak tespit, edilmiştir. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay 
başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına aylık tutarlarının (ek gösterge da
hil) % 10'u makam tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 16. — Tasarının 3!2 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Tasarının 33 ncü maddesi ile, 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesinde yapılmak 

istenen değişiklik aynen benimsenmiş, ancak tasarı maddesinde «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun» ye
rine «Aynı Kanunun» denilmiştir. 

Madde 18. — Tasarının 34 ncü maddesi ile, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 16 ncı maddesi
ne eklenen fıkralar esas olarak benimsenmiş, ancak bazı ifade değişiklikleri yapılmıştır. Ayrıca, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 34 ncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğre
tim elemanlarına ödenecek ücretin nasıl tespit edileceğine dair hüküm ilave edilmiştir. 

Madde 19. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Emekli aylığı bağlanmasına esas aylığa ait 
gösterge tablosu tasarının 1 nci maddesinde düzenlenen aylık gösterge tablosuna uygun olarak yeniden dü-
zenlenmiştiır, 

Madde 20. — Yürürlükten kaldırılan hükümleri gösteren tasarının 36 ncı maddesine (c) ve (d) bentleri 
eklenmiş ve 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

(c) Bendinde belirtilen Ihükmün kaldırılması sonucunda, emekli, adi malûllük, vazife malullüğü, dul 
veya yetim aylığı ailmakta liken emeklilik hakkı şarta bağlı görevlere seçilen veya atamanlar İle TC Bmekli 
Sandığına tabi daire, kurum veya ortaklıklar ve (bunla rın Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi 'işyerlerinde emek
li, adi malullük, ıvaızife malûllüğü, dul ve yetim aylığı kesilmeksiziin dâimi kadrolu, ücretli, geçici kadrolu, 
yevmiyeli, söyleşmedi veya yapılan işe göre ücret veyahut yevmiye ödenmek suretiyle görev alanlardan ke
silmekte olan sosyal yardım zammının ödenmesine imkân sağlanmıştır. 

Bu değişiklikle, özel sektörde çalışan hu durumdaki şahıslar bu yardımı almakta oldukları halde, kamu 
kesimlinde çalışanlardan kesilmesinin yarattığı adalet sizlik giderilmiş olacaktır. 

Ancak, Kamu Kesiminde yeniden görev alan bu şâhıslara mükerrer ödemeye meydan vermemek için, 
bu ve buna benzer zam ve ödemelerin yapılmaması gerektiği ve uygulamanın (buna göre yürütüleceği talbii-
dıir. 

(d) Bendi ile de, daha önce ek gösterge verilmeyen ve fakat 29.6.1978 tarih ve 2162 sayılı, Kanunun 
11 nci maddesi uyarınca 200 ek gösterge üzerinden TC Emekli Sandığına emekli keseneği kesilmiş bulu
nanlarla ıbu ek gösterge üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların haklarını saklı tu
tan, 31 . 12 . 1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 5 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Bu sayede, Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanların bu Kanunun 1 nci maddesi ile getirilen değişiklik
te tıespit olunan dalha yüksek ek göstergelerden yararlanabilecekleri hususunda doğabilecek tereddüte 
meydan verilmemiş ve Kanunlar arasında uyum sağ lanmış olmaktadır. 

Geçici Madde 1 ve 2. — Tasarının Geçici 1 ve 2 ncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Geçici Madde 3. — Tasarının Geçici 4 ncü maddesi, 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (B) bendine 

göre daha önce atanmış olanlardan, bu Kanun ile getirilen şartları taşımayanların durumunu düzenlemekte, 
fakat yeni şartları taşıyan personel hakkında hüküm ihtiva etmemektedir. 

Yapılan değişiklikle, dalha önce atanmış olanlardan yenli şartları taşıyan personelin de, herhangi bir işleme 
gerek olmaksızın bulundukları görevde çâlıştırıliabileceKİeri ve bu sürece eski mali haklardan yararlanmaya 
devam edecekleri, yani, aylıklarını atanmış oldukları derece üzerinden alacakları hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 4. •— Tasarının Geçici 5 nci maddesi Geçici 4 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Geçidi Madde 5. — Tasarının geçici 7 noi maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 

146 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerine tazminat ödenenlerin bu tazminatlarının Şubat 1982 
ayında aldıkları miktarlar üzerinden ödenmesine devam olunması öngörülmüş ise de aylık gösterge tatolosunda 
yapılan değişikliklerle alt derecedeki aylık tutarları asgari ücret seviyesinin üzerine çıkarılmış bulunduğundan 
tazminatların aynen devam etmesi hallinde aylık yelpazesi bozulmakta olduğundan dereceler arasında makul 
bir aylık artışı ve farkı sağlayacak şekilde tazminat miktarları yeniden düzenlenmiştir. 
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Geçici Madde 6. — Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bazı personele bu kanunla Özel Hizmet Tazminatı 
verilmesine rağmen, 2368 sayılı Kanuna göre yapılan ödemelerden daha düşük bir ücret aknaımalarını sağla
mak amacıyla, Özel Hizmet Tazminatının fark mukayesesine dahili edilmesini temin edecek şekilde düzenle
me yapılmıştır, 

Geçici Madde 7. — 6245 sayılı Harcırah Kanunun 33 ncü maddesiınffin (b) bendine göre gündelik alan de
netim elemanlarına, her yıl 'Bütçe Kanunları ile konulan hükümler ile görev merkezlerinde de gündelik öden
mesi usulünün terk edilmesi nedenliyle, denetim elemanlarına en yükseik Devlelt memuru (ek göslterge dahil) 
aylığının % 20'sine kadar özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören hükümiden Devlet Denetleme Kurulu 
Başkan ve Üyelerinin de yararlandırılmalarını sağlamak amacıyla bu geçici madde düzenlenmiştir. 

Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine verilecek: ücretin 'tespitinde, 2443 sayılı Devlelt Denetleme 
Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun 8 nci maddesine göre yapılacak mukayesede bu ödemenin tekrar dik
kate alınamayacağı da beliritilmlişitiiır. 

Geçici Madde 8. — 1982 yılı liçiaı memur aylıklarında yapılan genel düzenleme çerçevesinde, öğretmenlerin 
gellir unsurları içinde yer alan bu ödeneğin de artırılması öngörülmüş ve ilgili kanununda gerekli düzenleme ya
pılıncaya kadar 1 000 liralık ödemenin 1 500 liraya çıkarılması uygun görülmüştür. 

Madde 21 ve 22. — Tasarının 37 ve 38 nci maddesi 21 ive 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başlkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu île 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmedi, Bazı Maddelerinin Kaldırtlmafsı ve Bu Kanunfflaıra Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

TasaaTsı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Tarafsızlık ve Devlete bağlılık: 

Madde 7. — Devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar; herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin 
yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken din, dÜİ, ırk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, meshep ve bölge farklılığı gözeterek ayırım yapamazlar; hizmet içinde 
ve dışında hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ve eylemde bulunamazlar. 

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. T.C. Anayasasına 
ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güven
liğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir 
harekete, gruplaşmaya, teşekkül veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.» 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişlik 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Göstergeler : 

Madde 43, — Bu Kanuna talbi kurumların kadrolarında bulunan personelin aıylılk ve ek göstergeleri aşa
ğıda gösterildiği şeMde tespit edilir : 

A) Aylık Göstergesi : Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına 
esas teşkil edecek Aylık 008161180 Tablosu aşağıdaki I No. lu cetvelde gösfterlrniştir. 

I No. hı Cetvel 

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Kademeler 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
420 
400 
375 
350 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
425 
405 
380 
355 

1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
430 
410 
385 
360 

1 400 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
435 
415 
390 
365 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
440 
420 
395 
370 

1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
450 
425 
400 
375 

— 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
460 
430 
405 
380 

— 
1 280 
1 1:10 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
470 
435 
410 
385 

— 
— 

1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
480 
440 
415 
390 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

657 Saydı Devlet Memurları Kanunu, 1765 Sayıh Üniversite Personel Kanunu İle 5434 Saydı T.C. Emek-
• Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirflmesli, Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 noü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Göstergeler • 

Madde 43. — Bu Kanuna taibi kurumların kadrolarında (bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşa
ğıda gösterildiği şekilde tespit edilir : 

A) Aylık Göstergesi : Bütün sınıflar itilbariyle her derece ve kademenin aylikiannra hesaplanmasına esas 
teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir. 

1 Numaralı Cetvel 

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Kademeler 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
380 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 
385 

1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 
390 

1 400 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 

1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 

— 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 

— 
1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 

— 
— 

1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
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B) Ek Göstergeler : Bu kanun kapsamına giren kuruluşlarda Devlet Memurları eliyle gördürülen görev
lerde bulunanların aylıkları, görevlerinin Devlet için taşıdığı önem ve yönetim sorumlulukları dikkate alı
narak: 

a) Kadroları Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olanlar için Kadro Kanununa ekli cetvellerde görev 
unvanlarının karşısındaki rakamların; 

b) Kadroları Teknik Hizmetler sınıfına dahil olup, en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve 
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog ve jeofizikçi unvanını almış olanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademe
lerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 ncü derece kad
rolarda olanlara 200, 2 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 300; bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayüanlar 
dışında kalanlardan 3 ncü derece kadrolarda olanlara 50, 2 nci derece kadrolarda olanlara lOOı ve 1 nci de
rece kadrolarda olanlara 150 rakamının; 

c) Kadroları Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olup, uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner he
kim unvanını almış olanlarla, Tabalbet Uzmanlık Tüzüğüne göre tıbbın anadallarından birinde uzmıan olan 
kimya mühendisi, kimyager, kimya lisansiyeri ve biyologlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık 
alanlara 100, 6 ve 5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 ncü derece kadrolarda olanlara 
200, 2 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 300; kadroları 'bu sınıfa dahil'olup da yukarıda sayılanlar dışında 
kalanlardan 3 ncü derece kadrolarda olanlara 50, 2 nci derece kadrolarda olanlara 100 ve 1 nci derece kadro
larda olanlara 150 rakamının; 

d) Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 4 ve 3 ncü derece kadrolarda 
olanlara 100, 2 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 2O0ı rakamının; 

e) Kadroları Avukatlık Hizmetleri sınıfına dalhil bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 1Ö0, 6 ve 5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 ncü derece kadrolarda 
olanlara 200, 2 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 300 rakamının; 

f) Kadroları Din Hizmetleri sınıfına dalhil bulunanlardan 3 ncü derece kadrolarda olanlara 50, 2 nci 
derece kadrolarda olanlara 100 ve 1 nci derece kadıolarda olanlara 150 rakamının; 

g) Kadrolları Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil olup Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmiş bulunan
lardan 4 ncü derece kadrolarda olanlara 100, 3 ncd derece kadrolarda olanlara 150, 2 nci derece kadrolar
da olanlara 200, 1 nci derece kadrolarda olanlara 300'; Ankara, istanbul ve İzmir Emniyet Müdürlerine 400; 
Emniyet Genel Müdürüne 500 rakamının; 

h) Kadroları Mülki idare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 9 ve 8 nci derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 150, 7 ve 6 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 5 ve 4 ncü derece
lerin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 400, 1 nci dere
cenin kademelerinden aylık alanlara 50!Cı, müsteşar ve valilerin işgal ettikleri derece ve kademe gösterge ra
kamına 600 rakamının; 

i) Kadroları Milli istihbarat Hizmetleri sınıfına dalhil olanlara 'bu maddede gösterilen emsallerini geç
memek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek rakamların; 

j) Bu Kanunun 36 nci maddesinde yazılan (Mülki idare Amirliği Hizmetleri sınıfı hariç) hizmet sınıf
larına dahil olup, en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel 
yarışma sınavı ÜQ giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek
öğrenimli olup özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az on yıl mesleki görev yaptıktan sonra 
yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet işleri Başkanlı
ğı ve bağımsız Genel Müdürlük müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Maliye Ba
kanlığı Hesap Uzmanları ile Bankalar Yeminli Murakıpları, Çalışma Bakanlığı iş ve iş Güvenliği Müfettiş
leri ve bakanlıkların merkez teşkilatına dahil genel müdürlüklerin kontrolörlerinden 8 ve 7 nci derecelerin ka-
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B) Ek Göstergeler : Bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda Devlet Memurları eliyle gördürülen görev- , 
lerde bulunanların aylıkları, görevleri ve yönetim sorumlulukları dikkate alınarak : 

a) Kadroları Genel tdare Hizmetleri sınıfına dahil olanlar için Kadro Kanununa ekli cetvellerde görev 
unvanlarının karşısındaki rakamların; 

b) Kadroları Teknik Hizmetler sınıfına dahil olup, en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve 
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, jeolog, hidro jeolog, hidrolog ve jeofizikçi unvanını almış olanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kade
melerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 ncü derece 
kadrolarda olanlara 2C)0, .2 nci derece kadrolarda olanlara 300, 1 nci derece -kadrolarda olanlara 400; bu 
sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 3 ncü derece kadrolarda olanlara 50, 2 nci de
rece kadrolarda olanlara 100 ve 1. nci derece kadrolarda olanlara 200 rakamının; 

c) Kadroları Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olup, uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner 
hekim unvanını almış olanlarla, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre tıbbın anadallarından birinde uzman olan 
kimya mühendisi, 'kimyager, kimya lisansiyeri ve biyologlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylük 
alanlara 100, 6 ve 5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ncü derece kadrolarda olanlara 
200, 3 ncü derece kadrolarda olanlara 3C0, 2 nci derece kadrolarda olanlara 400 ve 1 nci derece kadrolar
da olanlara 500; kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 3 ncü derece kad
rolarda olanlara 50, 2 nci derece kadrolarda olanlara 100 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 200 rakamı
nın; 

d) Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 4 ncü derece kadrolarda olan
lara 100, 3 ncü derece kadrolarda olanlara 200, 2 nci derece kadrolarda olanlara 300 ve 1 nci derece kad
rolarda olanlara 400 rakamının; 

e) Kadroları Avukatlık Hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden 
aylık alanlara 100, 6 ve 5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 ncü derece kadrolarda 
olanlara 200, 2 nci derece kadrolarda olanlara 3CD ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 400 rakamının; 

f) Kadroları Din Hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 3 ncü derece kadrolarda olanlara 50, 2 nci 
derece kadrolarda olanlara 100 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 200 rakamının; 

g) Kadroları Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil olup, Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmiş bulunanlar
dan 4 ncü derece kadrolarda olanlara 100, 3 ncü derece kadrolarda olanlara 200, 2 nci derece kadrolarda 
olanlara 300, 1 nci derece kadrolarda olanlara 400ı; Ankara, İstanbul ve tzmir Emniyet Müdürlerine 500; Em
niyet Genel Müdürüne 6C0 rakamının; 

h) Kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 9 ve 8 nci derecelerin ka
demelerinden aylık alanlara 150, 7 ve 6 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 5 ve 4 ncü derece
lerin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 400, 1 nci de
recenin kademelerinden aylık alanlara 500, müsteşar ve valilerin işgal ettikleri derece ve kademe gösterge 
rakamına 600 rakamının; 

i) Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfına dahil olanlara bu maddede gösterilen emsallerini geç
memek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek rakamların; 

j) Bu Kanunun 36 nci maddesinde yazılan (Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfı hariç) hizmet sınıfla
rına dahil olup, en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel 
yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya 
yükseköğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartlan taşıyanlardan en az on yıl mesleki görev yaptık
tan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve bağımsız Genel Müdürlük Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, 
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Bankalar Yeminli Murakıpları, Çalışma Bakanlığı İş ve İş Güvenliği 
Müfettişleri ve bakanlıkların merkez teşkilatına dahil genel müdürlüklerin kontrolörlerinden 8 ve 7 nci dere
celerin kademelerinden aylı'k alanlara 100ı, 6 ve 5 nci' derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 
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demelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 ncü derece 
kadrolarda olanlara 200,, 2 ve 1 nci derece kadrolarda olanlara 300 rakamının; 

Eklenmesi suretiyle ödenir. 
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, ter

fi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«5 nci ve daha aşağı derecelerdeki 'kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulun* 
maması hallerinde, 36 nci maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yüksehnebilecek dere-
oeyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla 
olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması müm
kündür.» 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 46 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Bu madde uyarınca açılacak sınavlar ihtiyaca göre yılda en çok üç defa, Nisan, Ağustos, Aralık aylarında 

yapılır.» 

'MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin genel şartlarla ilgili (A) fıkrası
nın 5 nci bendi ile aynı maddenin özel şartlarla ilgili (B) fıkrasının 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«5. Taksirli Suçlar hariç, tek başına veya içtimaen 6 aydan fazla ağır hapis veya hapis veyahut affa uğra
mış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zJimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü 
bulunmamak.» 

«2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.» 

MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 51 nci maddesine aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiş
tir : 

«'Sınavı kazananlara verilen başarı belgeleri, sadece sınavın yapıldığı kurum için ve 6 ay süre ile geçerli
dir.» 

MADDE 7. —657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla kaldırılan 53 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş'tJir. 

«Sakatların Devlet Memurluğuna alınmaları : 
Madde 53. — Sakatların Devlet Memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, Maliye 

Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanlıkları ile Devlet Personel Dairesince müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Cumhurbaşkanlığı Dairesi Memurluklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Stenograflıklarına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile Başbakanlık ve Bakanlıklar Özel Kalem Müdürlüklerine, Büyükelçiliklere, Valilik
lere, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Milli İstihbarat Teşkilatı Memurluklarına, Dışişleri Bakanlığı Hu
kuk Müşavirliklenine, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, bu görevlere ait derece aylığı ile memur 
atanabilir.» 

MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«İstisnai memuriyet kadrolarında geçen süreler kazanılmış hak sayılmamak şartıyb» kademe ilerlemesinde 
değerlendirilir.» 
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3 ncü derece kadrolarda olanlara 200, 2 nci derece kadrolarda olanlara 300 ve 1. nci derece kadrolarda olan
lara 40Q rakamının; 

Eklenmesi suretiyle ödenir. 
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi 

bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 45 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«5 nci ve daha aşağı derecelerdeki 'kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulun

maması hallerinde, 36 ncı maddede 'belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükseünebilecek dere
ceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış haik aylıık derecelerinin iki üst derecesinden faz
la olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi dereoesi ile aynı sınıftan memur aitanması müm
kündür.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 1327 sayılı Kanunla kaldırılan 53 ncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir : 

«Sakatların Devlet Memurluğuna aünmaları : 
Madde 53. — Sakatların Devlet Memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, Maliye, 

Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesince müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 
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MADDE 10. — 657 sayıflı Devlet Memurları Ka nununun 62 nci mıaddesliınıin 3 neü fıflcrası aşağıdaki şe
kilde dağişitirlmlişltliır: 

«Yer deği'şitirme ısuırtdtiiylıe yapılan altlamalarda memurlara altama emirleri tebliğ edilince yollukları, öde
me emrii *aranımıalksi!Zin ısaymanılıMlarca derhal ödenir. Memurun izıinılli ve raporlu olması tebligata engal oDma-
maıkla ıberalber (a) ve (b) ıbantletriiınıdekıi süreler izin ve rapor maildldaüiınliın bitoesüınlde başlıar.» 

MADDE 11. — 657 saydı Devlet Mamurları Kanununun 63 noü mıaıddesdınin 1 neti fıkrası aşağıdialki şekilde 
değişltiirollımiştıir : 

«Başıka btir ıkamıu ıkuruımunıda snnıav kazandığını veya memıurliıyelte 'kafbıil edlfldiâini belgeleyıeriler ıhaniç, ilk 
altaima emmini ıtöbdlüğ eldip görev yedine gitmeyenler 2 yıl süreyle 'kiaımu hfiıamtdMeırlinıde isıtlihdaım edilemezler. 
Mecburi Ihıilzımıeltölüeır içdın bu süreliler mec-burS hizmet sürelerine ektendir. Göreve Ibaşdaıyıpta ayrılanlar halklkımda 
bu Kanunun değişlik 91 indi mıalddasti hüküımilerü uygu'lanMV» 

MADDE 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları : 

Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için : 
a) Bir üst dereceden boş bir kadronun bulunması, 
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin 3 ncü kademesinde 1 yıl kıdem almış, 
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, 
d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, 
Olması şarttır. 
B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına, de

rece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur 
atanabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için memurun; 
1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 500 ve daha yukarı olanlar için en az 15 yıl, 
1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 500'den az olanlar için en az 12 yıl, 
3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 9 yıl, 
13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması, yüksek

öğrenim görmüş bulunması ve atanacakları kadronun iki alt derece aylığını kazanılmış hak olarak almış ol
ması şarttır. (Yasama Organı üyeliğinde, kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi 
dahil yedak subaylıkta geçen süreler yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.) 

Bu bent hükümlerine göre atanan memurlar, kazanılmış hak aylıklarını almakla birlikte, atandıkları kad
ronun (ek gösterge dahil) diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda 
geçirdikleri her yıl bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış 
hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. 

MADDE 13. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunum 311 nci maddesiyle 'yürürlük
ten kaldırıüan 72 nci mad'dasi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş'tir: 

«Yer Değiştirme Suretiyle Atanıma •' 

Madde 72. — rKurumiarda atama ve yer değiştirmeler hizmetin özellikleri, "bölgelerin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve ulaşım 'imkânları dikkate alınarak tespit edilecek hizmet bölgelerinle göre yapılır. Hizmet bölge
leri ve atama ve yer değiştirme esasları kurumlar itibariyle Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerde 
gösterilir. 
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MADDE 4. — Aynı Kanunun 62 nci maddıesinân üçüncü fıkrası aşağıdaki şekld'e değiştirilımişt'ir. 
«Yer değiştirtme «suıreltiiyfle yapılan atamalarda ime mıurflıara altama emirteni tebliğ eidillliınoe yollukları, ödeme 

emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal Ödenir. Memurun izUınflli ve rapodu olması tebligata engel oknaırnaıkla 
beraber (a) ve (b) bent!letr<indıelk!i süreter 'izin ve rapor müddeitinlin bitomıestiınde <baışdıar.> 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları : 

Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için : 
a) iBir üst dereceden boş bir kadronun bulunması, 
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 ncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, 
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, 
d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, 
Olması şarttır. 
B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına, 

derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur 
atanabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için memurun; 
1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 500 ve daha yukarı olanlar için en az 15 yıl, 
1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 500'den az olanlar için en az 12 yıl, 
3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 9 yıl, 
13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması, yük

seköğrenim görmüş bulunması ve atanacakları kadronun bir alt derece aylığını kazanıiımış hak olarak almış 
olması şarttır. (Yasama Organı üyeliğinde, kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi 
dahil yedek subaylıkta geçen süreler yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.) 

Bu bent hükümlerine göre atanan memurlar, kazanılmış hak aylıklarını almakla birlikte, atandıkları kad
ronun (ek gösterge dahil) diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda 
geçirdikleri her yıl bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış 
hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. 
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Eş ve sağlık durumları dikkate alınarak iligii kurumlar arasında koordinasyon sağüanır, 
iti ve iHçelerdeki idare şube başkanları, ilköğretim müfettişlerti, orta ve yüksek dereceli okul müdürleri, 

nüfus kütüğünde kayıldı oldulkları Jl ve ilçelerde görev yapamazlar. Bunlar dışırida kalan memurlardan han
gilerinin nüfus kültüğün'e kayıtlı oldukları Ü ve İlçelere atanmayacakları birinci flikraya göre çıkarılacak yö-
nâtmeliıfc'te beirtlir. 

Belediye merkez nüfusu 500 OOO'in üstünde olan yerleşme melezlerinde 'bu hüküm uygulanmaz.» 

MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirflmiştlir: 

«Burslu ıgidenleıiin aldıkları burs miktarları, 'kurumlarınca gönderilenlerin transfer edileni maaş karşılıkla
rı, gittikleri ülkelerde ısürekll'i görevle' bulunan 9 ncu derecenin 1 nci (kademesinden aylık alan meslek 
memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığınım yarısından az ise, aradaki fark kurumlarınca kendilerine Öde
nir. Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.» 

MADDE 15. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları : 

Madde 92. — îfci defadan fazla olmamak üzere memurlukitan kendi iıstedöleriyle çekilenlerde >. tekrar me
murluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak 
şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesinle atanaMir-
ler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da 
atana'bilirler. 

IMemur iken yasama organı üyeliğine seçilenlıerden tekrar seçilemeyenler veya seçim kanunu gereği istila 
edip yasama organı üyeliğine seçilemeyenler, Belediye reisi veya siyasi nitelikteki diğer görevlere atanmış 
olanlar veya yasama organı üyesi iken diğer herhangi fbir sebeple bu üyelikten ayrılanlar, dışardan1 atanmış 
Bakanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler 5 nci fıtora hükmüne göre iktisap ettikleri memuriyet de
recesinden açık kadrolara bu kanunun 48 nöi maddesindeki nitelik ve şartlara uymak kaydıyla atanabilirler. 
Bu gibilerin iktisap ettikleri derecede açık kadro bulunmaması halinde rızaları ile daha aşağı derecelerde
ki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak müktesep kadrolarına eşit dereceden bir kadronun boşalması 
hallinde bu yerlere atanma halkları saklıdır. Bunlar yargı organları ih Adalet, içişleri ve Mili Eğitim Bakan
lığı teşkilatlarında görev alamazlar. 

Birinci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörülien sınav 
veya /seçmeye tabidirler. 

657 sayılı Kanuna tabii olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekiltaiş olanlar, boş fcadro 
bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı lile, bu Kanuna tabi kurumlardaJki memuriyetlere 
atanabilirler. / 

Yasama görevinde veya Bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarMi ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır.» 

MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

«Sorumluluk : 

'Madde 97. — Memurlardan, mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere, 
A) 94 ncü maddeye göre kurumlarından izini almadan görevlerinden çekilenler ile aynı maddenin diğer 

şartlarına uymayanlar 2 yıl, 95 nci maddede yazılı zorunMuMara uymayanlar 3 yıl geçmeden, 
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MADDE 6. — Aynı Kanunun 79 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Burslu ıgidenılerin aldıkları 'burs miktarları, kurumlarınca .gönderilenlerin transfer efdiıleıı maaş karşılıkla

rı, gitüikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve 9 ncu derecenin 1 noi kademesinden aylık alan meslek 
memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısından az ise, aradaki fark kurumlarınca kendilerine 
ödenir. 

<Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.» 
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B) ıBu ıKanunun diğer maddelerimde belirtien çekilmiş «ayılma ve göreve son verme halterinde 2 yıl 
geçmedenı, 

C) 96 nci ma'ddeye aykırı hareket edenler hiç bir suretle, Devlet Memurluğuna alınamazlar.» 

MADDE 17. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ncü maddesinin (A) ve (C) fıkraları aşa-
ğıfdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«A) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta <ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müd
detle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir.» 

«C) Memura isteği üzerine, 
II« (Kendisinin evlenmesi halinde beş gün, 
2- Çocuğunun evlenmesi halinde beş gün, 
3, Anasının, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün, izin verilir.,» 

MADDE 18. — 657 sayılı Devlet Memurları (Kanununun 105 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hasta
lığına tutulan memurlar, hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşlinceye kadar izinli sayılırlar.» 

MADDE 19. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci maddesinıb 'birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir : 

«Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yerine bağlı kalmaksızın aylıksız izinli 
sayılırlar.» 

MADDE 20. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller : 

Madde 125. — Devlet Memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren 
fiil ve haller şunlardır :' 

A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
Uyarma cezasınıı gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Oöreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek, 
b) İş sahipleri ve görev sebebiyle gelenlerden başka kimselerle belirtilen kurallar dışında iş başında gö

rüşmeyi alışkanlık haline getirmek, 
c) itiş arkadaşlarına, maiyetindeki personelle ve iş sahiplerine kırıcı veya saygısız davranışta buılumımak, 
ç) Vekara uymayan durum ve davranışları görülmek, 
id) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve eminlerde açık olarak gösterilen konularda, ,şi uzatacak ve is

rafa sebep olacak şekilde, yazışma ve görüşmelerde bulunmak, 
e) Sorulan konuları sebepsiz yere zamanında cevaplandırmamak, 
f) Özürsüz olarak göreve geç gelmek veya görevden erken ayrılmak veya mesai saati içinde görevi terk 

etmek, 
g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 
h) itş yerinde Devlet memuruma yakışmıyan kılık ve kıyafetle bulunmak, 
i) Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunmasına, bakımına özen göstermemek, 
i) Çalışma saatleri içinde görevi dışında başka işlerle meşgul olmak, 
j) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmelerine özen göstermemek, 
B) Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) İzinsiz ve kurumlarınca kabul edilen özürü olmaksızın bir gün göreve gelmemek, 
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MADDE 7. — Aynı Kanunun 104 ncü maddesinin (A) ve (C) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

dA) IKadın memura d'ağum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarMen itibaren 6 hafta müd
detle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt üzmıi verilir.» 

«C) ıMemıura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğu
nun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.» 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 105 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdalki: şekilde değiştirilmiştir. 
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir ka

zaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye ka
dar izinli sayılırlar. 
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b) Hizmet dışında, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranış 
larda bulunmak, 

c) Görev başında amire saygısızlık etmek, 
ç) Devlete alit araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak, 
d) Bir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek, 
e) tş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 
f) Devlet memurları tarafından yapılamayacağı Devlet Memurları Kanunu ile kurumların' kuruluş kanun

larında gösterilen kazanç getirid faaliyetlerin eş, reşit olmayan veya mahcur çocukları tarafından yapılması 
halinde bu durumu bağlı bulunulan kuruma 15 gün liçinde bildirmemde, 

g) Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde ceza tertip edilen haller dışımda; kanun, tüzük ve yönetme
liklere göre verilmesi gereken, görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve mercilere süresinde vermemek, 

h) iş yerinde veya dışında arkadaşlarına sözle sataşmak, hakaret etmek, başkalarına bu gibi davranışla
ra kışkırtmak, 

ı) tş yerlerine veya iş yerlerindeki eşya üzerine ahlak dışı yazılar yazmak, 
i) Yetkili mercilerce yasaklanmış bulunan her türlü yayını iş yerine sokmak ya da yanımda bulundurmak, 
j) Maiyetindeki elemanları kasten yetiştirmemek, 
k) Kurumun uygulamakta olduğu tasarruf talimatlarına riayet etmemek, 
C) Aylıktan Kesme : Memurun net aylığından 1/3'ünü geçmemek üzere kesinti yapılmasıdır. 
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) Amirin emri veya izni ile asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştir 

mek, karalamak ya da kirletmek, 
b) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkaları

na kullandırmak, 
c) Sarhoş olarak göreve gelmek veya görev yerinde alkollü açkı içmek, 
ç) Kurumlarınca kabul edilir özürü olmaksızın kesintisiz 2 - 3 gün göreve gelmemek, 
d) İş yeri sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan hizmetin amaçları dışında kul

lanmak ya da kullanılmasına yardımcı olmak, 
e) Devlete alit motorlu taşıt araçlarını Özel işlerde kullanmak, 
f) Görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özürü olmaksızın katılmamak, 
D) Kısa süreli durdurma: Memurun kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinin bir yıl süre ile dur-

duruflmasıdır. 
ıBu ceza, o süre içerisinde derece yükselmesi için yarışma sınav veya seçmderine girebilmeyi de önler. 

Kısa sürdi durdurma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) izinsiz veya kurumlarınca kabul edilen özürü olmaksızın, kesintisiz 4 - 6 gün göreve gelmemde, 
b) Oizmet içinde resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak •nitelikte davranış

larda bulunmak, 

c) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek, 
ç) Devlet memurları tarafından yapılamayacağı Devlet Memurları Kanunu Me kurumların kuruluş ka

nunlarında gösterilen kazanç, getirici faaliyetlerde bulunmak, 
d) Yetkili kılınmadığı halde kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televiz

yon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, 
e) Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ve kurumunca yazı ile istenmesine 

rağmen geri vermemek, 
f) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak 

amacı ile hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek ve almak, 
g) Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işlerini tamamlamadan veya devir ve teslim işlerinin tamam

lanamadığı hallerde ilgili yönetmelikte bdirtilen süre dolmadan yeni görev yerine gitmek, 
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h) Fenne ve gerçeğe aykırı rapor veya istirahat raporu düzenlemek, 
ı) Görevi ve hizmeti aksatmak amacına yönelik usule ve fenne aykırı rapor veya istirahat raporu almak, 
i) Göreve ve hizmete ilişkin olarak bilerek yazılı veya sözlü yalan beyanda bulunmak, 
E) Uzun Süreli Durdurma : Memurun kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinıin 3 yıl süre ile 

durdurulmasıdır. 
(Bu ceza, o süre içerisinde derece yükselmeleri için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de önler. 
Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) îzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen özürü olmaksızın kesintisiz 7 - 9 gün göreve gelmemek, 
b) Denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya bağlı olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten 

doğrudan doğruya veya aracı eliyle, her ne ad altında olursa olsun, bir çıkar sağlamak, 
c) Amirlerine ve diğer görevlilere hakaret etmek, iş yerinde veya eMentilerinde bunların görevlerini yap

malarına engel olmak, 
d) IKanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen görevleri kasıtlı olarak yerine getirmemek, 
e) Siyasi ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, işi yavaşlatma ve pasif direnişte bulunmak veya 

bu eylemlere teşebbüs etmek gibi kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak, 
f) (Kurum amirinden izin almadan iş yerinde toplantı yapmak, nutuk söylemek, konferans, konser, 

temsil, tören, açık oturum ve benzeri faaliyetler düzenlemek, 
g) Görev başındaki memurları iş yeri dışına çıkmaya kışkırtmak, 
h) Görev ifası sırasında veya görevin ifasından dolayı görevlilere veya iş arkadaşlarına fiili saldırıda bu

lunmak, 
F) iKuruımdan Çıkarma : Memurun bir daha o kuruma atanmamak üzere görevden çukartiilmasıdır. 
'Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) Uyuşturucu madde kullanmak, 
b) Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylemleri yapmak, 
c) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurtdışında mahalli mevzuata göre kaçakçılık sayılan 

fiillerde bulunmak, 
d) Görev ifası sırasında veya görevin ifasından dolayı amirlerine fiili saldırıda bulunmak, 
e) lîş yerinde veya bağlı yerlerde arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, bilerek postalarını 

açma gibi eylemlerde bulunmak, başkalarını böyle eylemlere kışkırtmak ve bu gibi eylemlerde görev almak, 
G) Devlet Memurluğundan Çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuma atanmamak üzere memurluktan 

çıkarmaktır, 
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Yetkili kılınmadığı halde dış ve iç güvenüik ile ilgili veya kamu hizmetlerinin yürütülmesi veyahut 

kamu yararı bakımından gizli kalması gerekli 'bilgi ve belgeleri açıklamak, 
b) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak şekilde utanç verici harekette bulunmak, 
c) İş yerlerine veya iş yerlerindeki eşya üzerine ideolojik ya da siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, 

sözlü ideolojik propaganda yapmak, resıim, amblem, v.s. yapmak asmak, 
d) Savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan edilen durumlarda veya genel hayata müessir afetlere uğ

rayan yerlerde yerine atananlar gelip işe başlamadan görev yerinden aynlmamaları kendilerine tebliğ edildi
ği halde bu emre uymayarak görev yerini terketmek, 

e) îzinsiz veya kurumlarınca kabul edilir özürü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak 30 gün göreve 
gelmemek, 

f) Tehditle bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle bir eyleme katılmaya, 
yalan beyanda bulunmaya, gerçek dışı delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak, zorlanmasına kış
kırtmak, 

g) Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları kanunlarla belirtilmiş kimselerin görevlerini üstlenmek anlamı
na gelecek kişisel ya da örgütsel eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu tür eylem* 
lerde görev almak, 
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h) Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak görev başındaki memurları iş yeri dışına çıkartmak, görev yapılma
sına engel olmak, 

ı) Güvenlik Kuvvetleri tarafından siyasi ve ideolojik eylemlerden aranan kişileri iş yerinde veya iş yeri
ne ait yerlerde bilerek saklamak veya barındırmak, 

ili Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak, 
j) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek, 
k) ıBu Kanunun 7, 9, 26 ncı maddelerinde yer alan yasaklara aykın davranışlarda bulunmak. 
iDisiplıin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilinden silinmesine ilişildin süre için

de tekerrüründe bir derece ağır ceza kullanılır. Aynı derecede cezayı gerektaren fakat ayrı fiil veya haller 
sebebiyle verilen disiplin cezalarımın üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar 
îçin verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir-

Özel Kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.» 

MADDE 21. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir ; 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Merciler : 

Madde 126. — Disiplin cezaları, Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan memurlar için ilgili Ba
kan, diğer memurlar için atamaya yetkili amir, ti Milli Eğitim Disiplin (kurullarının görüşlerine dayanıyorsa 
vali, mahkemeler ve adliyeye bağlı daireler memurlarına Adalet komisyonları, Ceza înfaz kurumlarının ma
halli savcılar kurullarınca atanan memurlarına bu kurular tarafından verilir. Özel kanunların disiplin cezası 
vermeye yetfldli amir ve mercilerle ilgili hükümleri saklıdır. 

Uyarma ve ikınama cezalan sicil amirlerince de doğrudan doğruya verilebilir. 
Aylıktan kesme, kısa ve uzun süreli durdurma cezalarının verilebilmesi için memurun bağlı bulunduğu 

yetkili disiplin kurulunun görüşü, kurumdan çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilme
si için ise, yüksek disiplin kurulunun kararı şarttır. 

MADDE 22. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Uyuşmazlık : 

Madde 127. — Aylıktan kesme, kısa ve uzun süreli durdurma cezalarını vermeye yetkili amirin kararı ile 
disiplin kurulunun görüşü arasında uyuşmazlık olduğu hallerde, karar mercii yüksek disiplin kuruludur.» 

MADDE 23. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 128 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Disiplin Kurullarının Karar Süresi : 

Madde 128, — 125 nci maddenin (C), (D) ve (E) bendlerine göre disiplin kovuşturmasını gerektiren hal
lerde yetkili amir, yaptırdığı soruşturmanın dosyasını, mütalaasını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 
tevdi eder. Disiplin 'kurulunun kararı yetkili amirin onamasıyla kesinleşir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı ta
rihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evrakına göre mütalaasını bildirir. 

125 nci maddenin (F) ve (G) bentlerinde yazılı kurumdan ve Devlet memurluğundan çıkarıma cezaları 
için, atamaya yetkili amir tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosyanın memurun bağlı bulunduğu kuru
mun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren 15 gün içinde, kurul soruşturmanın genişletlmıesine veya 
neticesine dair kararını verir.% Disiplin kurulunun kararı yetkili amirin onamasıyla kesinleşir. Kurulun, soruştur
manın genişletilmesine karar vermesi halinde, neticeye dair karar süresi bu tarihten itibaren ilki ayı geçemez.» 
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MADDE 24. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cüm
lesi aşağıdalkfi şdkidlde ıdeğiştirillımiştlir : 

«Şu ifcaldaır 'kli, ödanecdk vdkafet ücretinıîln tutarı, bininci derecenin son (kademe aylığının (ek göstoarge ha
riç) yıfllik ıtultarının % 40'mı geçemez. Bu orana göre yapılacak dağıltıım sonunda artan mlilklfcar merkezde bir 
hesapta toplanarak Malliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönefondliğe göre diğer avulkaltliar arasında % 40 
oranımı aşmamak üzere eşiiıt olarak dağıtılır.» 

, MADDE 25. — 657 ısayıılı Devlet Memurları Kanu nunun 161 noi maddesi aşağudalki şakulide değiştirilmıiş-
tiitr : 

«Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık : 

M'aldde 161. — iDerece yüfcsefllmesli veya dalha aşağı bir dereceye atama hainde, 
A) Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye altlanan mamur; 
a) 68 inci maddenin >(B) 'berildi hükümlıeri saık)h (kal mak (kaydıyla, yeni girdiği derecenin i'llk kademe gösiter-

gesilne, 
ib) Yenli girdiği derecedin dik kaideme göstergesi evvelce dlktisiap etifiiği göstergeden düşük ise, ikltdlsap et

tiği göstergeye eşıilt olaln İka/demenin gösftergeıs'ine, 
tdkalbül eden aylığı allır. 

Alt derecede göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır. 
B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan mamur, kazanılmış hak aylık 

dereceleri saklı 'kalDmak Ikaydıyla, 
a) Atandığı (derecede eski derecesinde almakta ol duğu 'kademe göstergesine, 
b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergastae en yafkın (ka/demenin göstergesine, «dkabül 

eden aylığı attır.» 

'MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirifaiştıir : 

«Kademe İlerlemesinde Aylığa Hak Kazanma» 

Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Devlet memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden 
ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.» 

MADDE 27. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Ancak yürütülmekte olan görevin niteliğinde .bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin 

onayın geçerlilik 'tarihini takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 nci maddeye göre kazandığı ka
deme aylığını alır.» 

MADDE 28. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 ncu maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

«Ayakta tedavi halinde ilaç bedellerinin % 20'si memur tarafından karşılanır. Ancak, resmi sağlık kurulu 
raporu ile belirlenen ve kanser, verem, kronik böbrek hastalıkları, organ nakli ve akıl hastalıkları gibi uzun 
süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta tedavileri sırasında verilmesine lüzum görülen ilaçlardan, 
hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecdk olanların bedellerinin tamamı 
kurumlarınca ödenir.» 

MADDE 29. — 657 sayılı Kanunun 213 noü maddesinden sonra gelen «Zam ve Tazminatlar» başlıklı de
ğişik ek maddesfine aşağıdaki fıkra dklenmiştir : 

«Yetki, sorumluluk ve nitelik itibariyle özellik taşıyan görevlerde çalışanlara, Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenecek esaslar daihilinde,. en yüksek; Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20'sini geçmemek 
üzere ayrıca özel hizmet tazminatı ödenebilir. Özel hizmet ıtazminatı, damga vergisi hariç, herhangi bir ver
giye tabi tutulmaz.» 
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MADDE 9. — Aynı Kanunun 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi 'aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Şu kadar ki, ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı, birinci derecenin son kaideme aylığının (ek gösterge 
haıfiç) yıffiılk Itultaırının % 40'ını geçemez. Bu orana göre yapııliaoalk dağııtıım sonunda aıltan mıîkltar merkezde bir 
hesapta toplanarak Mıallye Bakanlhğınca tazırllıanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatfliaır arasında % 40 
oranını aışmaımaik üaere eşüt otoralk dağıMır.» 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 161 nci maddesi aşağıdaki sekide <dreğ>iışftliiı1i<hmd<şitiir : 

«Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık : 

Madde 161. — Derece yüıksieUmıesıi veya 'daha aşa ğı bir dereceye a/balma talinde, 
A) Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye ata nan (rrnemor; 
a) 68 ndi mıalddenliın <1B) bendi hiÜküımHerö saklı kalmak kaydıytk, yenii girdiği deıreceniın ilk kademe gös

tergeline, 
lb) Yeni girdiği derecenin iilîk kademe göstergesi evveüoe iktisap et/tiği göstergeden düşük ise, iktisap 

ettiği göstergeye eşit olan kademeriin göstergesine, 
Tekabül eden aylığı alır. 
Alt derecede eşjlt göstergeli (kademede gıeç'Mfen süre di'kikalüe allmıır. 
B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı 'bir dereceye atanan •mıemur, kazaınimıış hak aylık 

derecelıeri nakili IkaDmıak kaydıyla, 
a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta c^duğu kadıame gösfterglestoe, 
b) Atandığı derecede eşit gösterge yok /ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine, 
Tekabül eden aylığı alır.» 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kademe İlerlemesinde Aylığa Hak Kazanmaı 

'Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Devlet memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden 
ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.» 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 167 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin 

onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 nci maddeye göre kazandığı ka
deme aylığını alır.» 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 209 ncu maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Ayakta tedavi halinde ilaç bedellerinin % 20'si memur tarafından karşılanır. Ancak, resmi sağlık kurulu 

raporu ile belirlenen ve kanser, verem, kronik böbrek hastalıkları, organ nakli ve akıl 'hastalıkları gibi uzun 
süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta tedavileri sırasında verilmesine lüzum görülen ilaçlardan, 
hayati önemıi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı 
kurumlarınca ödenir.» 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 213 ncü maddesinden sonra gelen «Zam ve Tazminatlar» başlıklı değişik 
ek maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Görevlerinin yetki, sorumluluk ve nitelikleri dikkate alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet 
Memuru aylığının (ek gösterge dalh'il): 
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MADDE 30. — 657 sayılı Kanunun ek geçici 7 ncı maddesine aşağıdaki fııkra ekknımıiştir: 
«Ancak, birinci fukrada sayılanlara, ilgili kanıuniarında yer alan hükümlere göre verilmekte ola hâikdm öde-

neğü veya yargı ödeneği oranlan : 
a) Yükseik yargı organları başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Savcısı için % lt>0, 
b) Yüfcselk yargı organları başkanvekilleri, dalire başkanları üye ve yedek üyeleri ile Yargıtay Cumhu

riyet Başsavcısı Vekili için % 70, 
c) Dliğeriıeri için % 60, 

olarak uygulanır. 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlöt Memurları Kanununun ek geçici 9 ncu maddesine aşağıdaki fııkra 
eMenmüştir : 

«Birinci fıkra ıkapsamına giren kuruluşların personelinin kurum içindeki görevlerinin veya görev yerlterimin 
değişltiri'lmesiın'die yahut 13 AraJhflc 1960 gün ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurum ve 
kuruluşlar arasında nakillerinde bu Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.» 

MADDE 32. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

«Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunca tespit edilecek sayıdaki haber ve yabancı dil 
yayınları mütercim spikerlerine bu Kanunun 59 ve müteakip maddelerindeki istisnai memuriyetlere ilişkin 
hükümleri uygulanır.» 
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a) Kurumların Teknik ve Sağlık hizmeitleri sınıfına dahil kadrolarına atanmış olanlardan; lise dengi 
mesleki öğrenim veren okul mezunları için % lO'una; dört yıldan aşağı Yükseköğrenim veren okul mezun
ları için % 15'ine ve dört yıl ve daha fazla süreli Yükseköğrenimi veren okul mezunları için % 20'sine; 

b) (Kurumların üst yönetim görevlilerinden üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için l% lO'una, ilkindi 
derece kadrolarda bulunanlar için '% 15'ime, birinci dereca kadrolarda bulunanlar için % 20'sine; 

c) 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman' ve Uzman Yardımcıları; 
Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcı
ları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Bankalar Yeminli Murakıpları ve Mura
kıp Yardımcıları; Çalışma Bakanlığı îş ve İş Güvenl'iği Müfeltıtüş ve Müfettiş Yardımcıları; bakanlıkların mer
kez teşkilatına dahil kontrolörler ve stajyer kontrolörler; Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Mü
fettiş Yardımcıları; İlköğretim Müfettişleri, belediye müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile defterdarlık kont
rol memurları için |% 20'sine; 

d) Kurumların Avukatlık Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarında bulunanlar içlin % lO'una; 
Kadar Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve ölçüler dahilinde ayrıca Özel Hizmet Tazminatı ödenir. 

Bu tazminat Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 
Hizmetin niteliği itibariyle, birden fazla özel Hizmet Tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminat

lardan fazla olanı ödenir. 
Özel hizmet tazminatlarına hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 
Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu tazminatlar ödenmez. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun Ek Geçici 7 noi maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Ancak, 1 nci fıkrada 'Sayılanlara, ilgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar bu kanunlarda 

yer alan hükümlere göre verilmekte olan hâkim ödeneği veya yargı ödeneği oranlan i% 75 olarak uygula
nır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Danıştay Başsavcısına aynoa aylık tutarlarının (Ek gösterge dahil) % 10'u makam tazminatı olaralc ödenir. 
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve Başsavcıları bu makam tazminatından yarar
lanamazlar. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

MADDE 16. — Tasarının 32 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Devlet Sanatçıları ve Sanatkârlar : 

Ek Geçici Madde 16. — Teknik bünyeye dahfl olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerinin uygulanması gerökenler hariç, 657 sayılı Kanunun ek geçici 12, 13 ve 14 noü maddeleri kapsamına dahil 
personel ille Devlet ve belediye konservatuvarlarında çalışanlar ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sa
natçıları, söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle söz
leşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Yukarıdaki fıkralara göre sözleşme ile çalıştırılacakların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınır
ları ve sağlanacak sosyal yardımlar ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca 
karşılanmak üzere, TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan, kazanılmış hak aylıkları birinci derece
nin son kademesine ulaşmış olanların emeklilik kesenekleri 200 ek gösterge, yönetici kadrolar karşılık gösteri
lerek sözleşmeyle çalıştıriilan'ların ise bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergeler dikkalte alınarak 
kesilir. 

MADDE 34. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir : 

«Rötotörler ile birden fazla fakülteden oluşan ve tüzelkişiliği bulunan Üniversite Bilim ve Tıp Merkezi 
Başkanına almakta oldukları aylık tutarının % 30'u; Rektör Yardımcısı ve Dekanlara % 15'i; Yüksekokul 
Müdürü ve Dekan Yardımcılarına % 10'u, idari görevlerinden dolayı ek olarak ayrıca ödenir. 

Bu kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge dahil) ile idari görevinden dolayı bu aylığın bir 
katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu kanunun 12 ve 13 ncü maddesi hükümleri bunlar hakkında da uy
gulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hü
kümlere göre TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.» 
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MADDE 17. — Aynı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Devlet Sanatçıları ve Sanatkârlar : 

Ek Geçici Madde 16. — Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerinin uygulanması gerekenler hariç, 657 sayılı Kanunun eıc geçici 12, 13 ve 14 ncü maddeleri kapsamına dahil 
personel ile Devlet ve belediye konservatuvarlarında çalışanlar ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sa
natçıları, söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle söz
leşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Yukarıdaki fıkralara göre sözleşme ile çalıştırılacakların sözleşme esasları, ödenebilecek: ücretin üst sınır
ları ve sağlanacak sosyal yardımlar ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca 
karşılanmak üzere, TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan, kazanılmış hak aylıkları birinci derece
nin son kademesine ulaşmış olanların emeklilik kesenekleri 200 ek gösterge, yönetici kadrolar karşılık gösteri
lerek sözleşmeyle çalıştırılanların ise bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergeler dikkate alınarak 
kesilir. 

MADDE 18. — 1765 saydı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmıiştir : 

«Rektörler ile Ibirden fazla fakülteden oluşan ve tüzelkişiliği bulunan Üniversite Dilim ve Tıp Merkezi 
Başkanlarına almakta oldukları aylık tutarınım % 30'u; Rektör Yardımcısı ve Dekanlara % 15'i; Yüksekokul 
Müdürü ve Dekan Yardımcılarına % 10'u, idari görevlerinden dolayı ek olarak ayrıca ödenir. 

Bu Kanuna tabii olmayan kişiler arasından taytin olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre birindi 'derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) dle bunun bir katı tutarında ek 
ödemede bulunulur. Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddesi hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan 
emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T. C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 ncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uy
ruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğ
retim Kurulunca tespit edilir.» 
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MADDE 35.; — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 24.12.1980 tarilhlli ve 2363 sayılı Kanunla de
ğişik, 41 ndi maddesine eMi «Emekl Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Taibîosu» aşağıdaki şe
kilde dleğiştiriıkniştliır. 

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIĞA AİT GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Kademeler 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

970 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
520 
490 
460 
440 
420 
400 
375 
350 

1 010 
900 
805 
725 
660 
610 
565 
530 
500 
470 
445 
425 
405 
380 
355 

1 050 
935 
835 
750 
680 
625 
580 
540 
510 
480 
450 
430 
410 
385 
360 

1 090 
970 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
520 
49G 
460 
435 
415 
390 
365 

1 010 
900 
805 
725 
660 
610 
565 
530 
500 
470 
440 
420 
395 
370 

1 050 
935 
835 
750 
680 
625 
580 
540 
510 
480 
445 
425 
400 
375 

— 
970 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
520 
490 
450 
430 
405 
380 

— 
1 010 
900 
805 
725 
660 
610 
565 
530 
500 
460 
435 
410 
385 

— 
— 
935 
835 
750 
680 
625 
580 
540 
510 
470 
440 
415 
390 

1 400 + 50 için 1 120 
1 400 + 100 için 1 150 
1 400 + 150 için 1 180 
1 400 + 200 için 1 210 
1 400 + 300 içto 1 270 
1 400 + 400 liçün 1 330 
1 400 + 500 için 1 390 
1 400 + 600 için 1 450 
1 400 + 650 için 1 480 
1 400 + 700 için 1 510 
1 400 + 800 için 1 570 
1 400 + 900 için 1 630 
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MADDE 19. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 24.12.1980 tarihli ve 2363 sayılı Kanunla de
ğiştik, 41 nclt maddesine ekli «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» aşağıdaki şe-
kiıkle deği^tMtaiştAr^ 

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIĞA AİT GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Kademeler 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
n 15 

970 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
520 
490 
460 
440 
425 
410 
395 
380 

1 010 
900 
805 
725 
660 
610 
565 
530 
500 
470 
445 
430 
415 
400 
385 

1 050 
935 
835 
750 
680 
625 
580 
540 
510 
480 
450 
435 
420 
405 
390 

1 090 
970 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
520 
490 
460 
440 
425 
410 
395 

1 010 
900 
805 
725 
660 
610 
565 
530 
500 
470 
445 

. 430 
415 
400 

1 050 
935 
835 
750 
680 
625 
580 
540 
510 
480 
450 
435 
420 
405 

— 
970 
865 
775 
700 
640 
595 
550 
520 
490 
460 
440 
425 
410 

— 
1 010 
900 
805 
725 
660 
610 
565 
530 
500 
470 
445 
430 
415 

— 
— 
935 
835 
750 
680 
625 
580 
540 
510 
480 
450 
435 
42ü 

1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 

50 için 
100 için 
150 için 
200 için 
300 için 
400 için 1 
500 için 1 
600 içtin ] 
650 için 1 
700 için ] 
800 için 1 
900 için 1 

L 120 
L 150 
l 180 
l 210 
l 270 
l 330 
l 390 
l 450 
l 480 
510 
570 
630 
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MADDE 36. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun : 
4 ncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasındaki «... bu Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edi

len mahrumiyet yerlerinde» ibaresi; 
154 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan «... Emekli Kanunu hükümleri dışında,» ibaresi; 
190 ncı maddesi ve 
Ek Geçici 20 nci maddesi; 
b) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası; 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun ile Aylık Gösterge Tablosunda yapılmış olan değişiklik nedeniyle 
aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası uygu
lanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
da, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde görevli olan 
memurlar hakkında Kadro Kanunu; bunlar dışında kalan diğer fkamu kurum ve kuruluşlarının memurları 
hakkında ilgili mevzuatında yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; bunların Genel İdare Hiz
metleri sınıfına dahil 1,2, 3 ve 4 ncü derece kadrolarında bulunanlara, 657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi
nin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan ek 
göstergelerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla istisnai memuriyet olmaktan çıkarılan kadrolarda çalışanlar kaza
nılmış hak aylık dereceleri ile durumlarına uygun kadrolara atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce derece yükselfcilmesindöki süre kaydı 
aranmaksızın, 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolara atanmış olup da 68 nci maddenin(B) bendinde yer alan hüküm
lerde öngörülen şartları taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlar, Balkanlarının veya atamaya yetkili amir
lerinin -takdirleriyle, bulundukları görevlerde çalışmaları kaydıyla aynı haklarla hizmetlerine devam ettirilirler. 
Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Ge
çici 20 nci maddeleri uyarınca T.C. Merkez Bankasındaki özel hesapta toplanmış bulunan Memur Yardım
laşma Kurumu kesenekleri, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne suretle olur
sa olsun (T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmetli için ayrılmalar 
hariç) görevlerinden ayrılanlara 1.3.1982 ıtarühinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına 
T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte iade edilir. 

Özel hesapta birikmiş olan keseneklerin iadesine kadar Memurlar İçin Konut Edindirme ve Kullandırma 
Programının finansmanında kullanılış esasları Maliye, Bayındırlık ve imar ve İskân 'Bakanlıklarınca ortaklaşa 
hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsü ile çalışıp da fiilen yaptıkları iş dolayısıyla 
memur tanımına girenlerle sözleşmeli personelden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat edenler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 
tavanı aşmamak kaydı ile, 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 1, 2 ve 3 ncü madde 
hükümleri ve 20 . 2 . 1979 tarihli 2182 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar için ayrıca 
söz konusu Kanun hükümleri dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle kurumlarında 
mevcut memur kadrolarına atanabilirler. 

Bu şekilde atamaları yapılacakların durum ve sınıflarına uygun boş kadro bulunamadığı takdirde, münha
sıran bunlar için Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro ihdas edilebilir. 
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MiADDE 20. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 4 ncü maddesinin (B) bendinin üçüncü 
fukrasındalkıi «... ıbu Kanunun 196 mcı (maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde» ibaresi; 

154 moü mıaddeslinün üçüncü fılkrasında yer alan «... Emekli Kanunu hükümleri dışında,» ibaresi; 
190 ncı maddesi ve 
ıBk Geçici 20 nıci maddesii; 
b) (1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası; 
c) 5434 sayılı TC Emıektli Sandığı Kanununa 24 . 12 . 1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun ile eklenen Ek 

3 ncü maddenin yedinci fılkraısınıın (a) ve (b) Ibendleri; 
d) 31 . 12 . 1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 5 nci maddesii; 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCt MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce derece yükselmesindeki süre kaydı 
aranmaksızın 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolara atanmış olup da, 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin bu 
Kanunla yenliden düzenlenen (B) bendinde öngörülen şartları taşıyanlar herhangi bir işleme gerek kallmak-
sızın; ıbu şartları taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlar Bakanlarının veya atamaya yetki'Hi amir
lerinin takdirleri ile bulundukları görevlerde çalıştırıla'bilirler ve bu sürece aynı haklardan yararlanmaya de
vam ederler. Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Tasarının geçici 5 noi maddesi geçici 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup da, 657 sayılı Kanunun 
değişik 146 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kendilerine tazminat ödenenlerin bu tazminatları, Şu
bat 1982 ayı bordrolarındaki miktarlar üzerinden ve özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 31 . 12 . 1982 
tarihine kadar ayrıca ödenmeye devam olunur. 

Yürürlük : 

MADDE 37. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde yürürlüğe girer. 
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GEÇtCl MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup da, 657 sayılı Kanunum değişik 
146 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerine daha önce tazminat ödenenlerin hu tazminatları, aşağıda 
yer alan aylık göstergelerin hizalarındaki brüt miktarlar üzerinden ve özlük haklan ile 'Mgitendirilmeksıizin 
31.12.1982 tarihine kadar ayrıca ödenmeye devam olunur. 

Ayhfc 
Göstergeler 

380 
385 
390 
395 
400 
405 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
450 
4160 

Ödenecek 
MftteF (TL 

1 650 
1 550 
1 450 
il 350 
1 250 
1 150 
1 050 

950 
850 
(750 
650 

' 550 
450 
300 
450 

Yukarıda belirtilen süre İçinde 146 ncı maddenin son fılkraşınin uygulanmasını gerektiren bir değişikliğin 
meydana gelmesi hallinde bu nıiktarların ödenmesi durdurulur. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Zaım ve Tazminatlar> 
başlıklı Ek Maddesine eklenen fıkra uyarınca ödenmesi öngörülen Özel Hizmet Tazminatı, 31.12.1980 tarih ve 
2368 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme çeşitleri ile birlikte fark tazminatı mu-
Ikayesesjtne dahil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1.4.1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya (kadar, Devlet De
netleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Kanunun «Zam ve Tazminatlar» başlıklı maddesıiıne bu Kanu
nun 14 ncü maddesi file eklenen (c) bendi hükümlerinden yararlandınlırlar. 

Buna göre «ödenecek özel hizmet tazminatı miktarı 657 sayılı Kanuna göre en yüksek Devlet Memuru ay
lığının (ek gösterge dahil) % 20 titai geçmemek üzere Devlet Başkanlığı Genel Sekreterince /tespit olunur. 

2443 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespi
tinde bu tazminat ayrıca diklkalte alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 8. —'23.1.198(1 tarih ve 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi 
Hakkında Kanunda değişıilklilk yapılıncaya »kadar, anılan kanunun 1 nci maddesinde yer alan 1 000 lira 1 500 
lira olarak ödenir. 

Yürürlük : 

MADDE 21. — Bu Kanunun 13 ncü maddesi 1.5.1982 tarihinde, diğer maddeleri 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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Yürütme : 

MADDE 38. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

B. Ulusu 

16 . 10 . 1981i 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. Af. N. özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T, Özaî 

Adalet Bakanı 
d Menteş 

Maliye Bakam 
K, Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H, Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr, T, Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof._ Dr, N._ Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr.: S, Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof, Dr, T, Esener 

Turizm ve Tamtma Bakam İmar ve İskân Bakam 
î. Evliyaoğlu Dr± & Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
& Kocatopçu S.: Bingöl 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M, İL, Güney V.: özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Kültür Bakam Vf 

I. Evliyaoğlu 
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MADDE 22. — Tasarının 38 nci maddesi 22 nci maıdde olarak aynen kabul edilmiştir» 

• • *l«»fci • • 

I 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 329 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Kanuna Dört Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /252) 

TC 
Başbakanlık 16 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-995/06408 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYt BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arza Bakanlar Kurutanca 15.KU981 tarihinde 
kararlaştııilan «926 Sayılı Türk Süablı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin DeğişÜMlmesi, Ba'r 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanuna Dört Ek Greçioi Madde EkJtentaesiine Dair Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmliştttir. 

Gereğini emirlerine arz ederim, 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Personel Kanununun mali hükümlerinde yapılan değişikliğe paralel olarak 
926 sayılı T. S. K. leri Personel Kanununun ilgili maddesi ve bu maddeye bağlı gösterge tabloları değiştiril
mekte fakülte ve yüksekokul mezunu astsubayların intibakları ile ilgili olarak Askeri Yüksek idare Mahke
mesinin verdiği karar doğrultusunda aynı maddeye açıklık getirilmekte ve Kanuna gösterge değişikliklerinden 
meydana gelecek farkın, ilk ay Emekli Sandığına kesilmeyeceğine dair bir ek geçici madde getirilmektedir. 

Büitçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 22 Ocak 1982 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/252 
ı Karar No. : 120 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar kurulunca 15.10.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulması .kararlaştırılan ve Başba
kanlığın 16.10.1981 tarihli yazısı ile sevkolunan «926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanuna Dört Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir, 

T V T V 
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Madde 1. — Tasarı ile getirilen düzenleme uygun görülmekle beraber; 
Madde başlığında yer alan 1923 sayılı Kanuna ilişkin ibare, bundan daha sonra 15 sayılı Kanun Hük

münde Kararname ile yeniden bir düzenleme yapılmış olduğundan, bu Kanun Hükmünde Kararname tarih ve 
sayısıyla yazılmıştır. 

Ayrıca, bazı ifade düzeltmeleri yapılarak, Tasarıda yer almamış olan «Amiral» ibaresi eklenmiştir. 
Diğer taraftan 12.2.1980 tarih ve 2260 sayılı Kanunla personelin bir üst dereceye yükseltilmesinin geçerli

liğini ve devamlılığını korumak amacıyla madde metnine bir fıkra eklenmesi uygun görülmüştür. 
Gösterge tablolarının başlıkları, 657 sayılı Kanunda yer alan aylık gösterge tablolarına uygun olarak düzen

lenmiştir., 
Madde 2. — Katsayı değişiminin aylıklarda artış veya eksiliş sayılmayacağına dair 657 sayılı Kanunda 

yapılan değişikliğe paralel hüküm Tasarıya ilave edilmiştir. 
Maidde 3. — 657 sıayı'lı Kamunun 209 ncu maddesin© eklenen hükümle, ayakta tedavide kullanılan ilaç 

bedelleninıiın % 20'stindn memurlar tarafından ödenmesi öngörülmüştür. Buna paralel bir hükmün 926 sayılı 
Kanuna eklenerek, uzum süreli tedaviye ihtiyaç gösteren kamıser, verem, akıl hastalığı gibi hastalıklarda kul
lanılması hayati önem taşıyan ilaçlar dışındaki 'ilaç bedellerimin % 20'siıAı Türk Silahlı Kuvvetleri men-
supliarmea karşılanması düşünülmüştür. 

Madde 4. — Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarına makam tazminatı verilmeisii öngörülmüştür. 
Geçici Madde — Tasarlının 2 nci maddesi ile getirilen düzenlemeye katılınmakla beraber, bu düzenlemenin 

926 sayılı Kanuna ek geçici madde olarak değil, bu Kanuna bir geçici madde olarak eklenmesi düşünülmüş
tür. 

Madde 5. — Tasarının yürürlükle ilgili 3 ncü maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 6. — Tasarının 4 ncü maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET 

Emekli Amiral 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Set pil ULU ER 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Berki MELLİ 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 329) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 . 7 . 1975 tarih ve 1923 sayılı 
Kanunla değişik 137 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları ile (c) bendi ve bu maddede belirtilen EK - VI, 
Ek - VII, Ek - VIII ve Ek • IX sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«En düşük gösterge rakamı 410, en yüksek 1 400 dür.» 
«Albaylar ve generallere 1 400 gösterge rakamı uygulanır.:» 
c) ı«Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları Ek - VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Görevde iken yük

seköğrenimi bitiren astsubayların intibakı, 657 sayılı Devlet Memurları Personel Kanununun Genel İdare 
Hizmetleri sınıfında aynı yükseköğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış 
kabul edilir.» 

Ek - VI Sayıh Cetvel 
SUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbeler G Ö S T E R G E L E R 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Afflb. - Kd. AİIb. 
General/Amiral 
Yaribay 
Kd. Binlbaşı 
Binbaşı 
Ön Yüzbaşı 
KdH Yüızibaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

1 400 
1 220 
1 055 

920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 

1 280 
1 110 

965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

1 340 
1 165 
1 010 

885 
785 
700 
630 
575 
530 

1 220 
1 055 

920 
815 
725 
650 
590 
545 

1 280 
1 110 

965 
850 
755 
675 
610 
560 

1 340 
1 165 
1 010 

885 
785 
700 
630 
575 

— 
1 220 
1 055 

920 
815 
725 
650 
590 

— 
1 280 
1 110 

965 
850 

>755 
675 
610 

— 
— 

1 165 
1 010 

885 
785 
700 
630 

NOT : Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yıl fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğ
menler 8 nci derece 2 nci kademe, (2) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 3 ncü kademeden, 
(3) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 4 ncü kademeden göreve başlarlar. 

Ek - VII Sayıh Cetvel 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbeler G Ö S T E R G E L E R 

2 Ön Yüzbaşı 1 165 1 220 1 280 1 340 — 
3 Kd. Yüzlbaşı 1 055 1 110 1 165 1 220 1 280 
4 Yüzbaşı 920 965 1 010 1 055 1 110 
5 Üsteğmen 815 850 885 920 965 
6 Teğmen 725 755 785 815 850 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 329) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN METNİ 

926 Sayılı Türk Sîlahh Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasan» 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13 . 10 . 1978 tarih ve 15 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 137 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile (c) bendi ve bu 
maddeye bağlı Ek - VI, Ek - VII, Ek - VIII ve Ek - IX sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
denin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

«En düşük gösterge rakamı 410, en yükseği 1 400 dür.» 
«Albaylar ile general ve amirallere 1 400 gösterge rakamı uygulanır.,» 
«c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları Ek - VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Görevde iken yük

seköğrenimi bitiren astsubayların intibakı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri 
sınıfında aynı yükseköğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul 
edilerek yapılır.» 

« 1 2 . 2 . 1980 tarih ve 2260 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ancak, 1 200 gösterge rakamı 1 400 olarak 
uygulanır.» 

Ek - VI Saydı Cetvel 
SUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Rütbeler 

Aİb. - Kd. Alb. 
General/Amiral 
Yarbay 
Kd. Binbaşı 
Binlbaşı 
Ön yüzibaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

1 

1 400 
1 220 
1 055 

920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 

2 

— 
1 280 
1 110 

965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

K 

3 

1 340 
1 165 
1 010 

885 
785 
700 
630 
575 
530 

a d 

4 

1 220 
1 055 

920 
815 
725 
650 
590 
545 

e m e 

5 

1. 280 
1 110 

965 
850 
755 
675 
610 
560 

1 - e r 

6 

1 340 
1 165 
1 010 

885 
785 
700 
630 
575 

7 

— 
1 220 
1 055 

920 
815 
725 
650 
590 

8 

— 
1 280 
1 110 

965 
850 
755 
675 
610 

9 

— 
— 

1 165 
1 010 

885 
785 
700 
630 

NOT : Harp Okulu öğrenim süresinden (I) yıl fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğ
menler 8 nci derece 2 nci; (2) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 3 ncü; (3) yıl fazla 
öğrenim görenler 8 nci derece 4 ncü kademesinden göreve başlarlar. 

Ek - VII Saydı Cetvel 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

g e 1 e r Dereceler 

2 
3 
4 
5 
6 

Rütbeler 

Ön yüzbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzibaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 

1 165 
1 055 

920 
815 
725 

1 220 
1 110 

965 
850 
755 

G 

1 280 
1 165 
1 010 

885 
785 

ö s 

1 340 
1 220 
1 055 

920 
815 

t e r 

— 
1 280 
1 110 

965 
850 
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(Hükümetin Teklifi) 

Ek - Vffl Sayılı Cetvel 

ASTSUBAYLAR IÇÎN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbeler G Ö S T E R G E L E R 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2* Kad. Kd, Bçvş. 
Kad. Kd. Bçvş. 
Kd. Bçvş. 
Kad.; Bçvş. 
Bçvş. 
Kd. Üçvş, 
Üçvş. 
Kd. Çvş.: 
Çvş. 

1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 

— 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 

— 
1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 

— 
— 
— 

1 010 
885 
785 
700 
630 
575 

Ek - IX Sayılı Cetvel 

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇtN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece RüHbeler G Ö S T E R G E L E R 

5-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

III. Kad, Çvş. 
Kd. II. Kad. Çvş. 
İL Kad. Çvş. 
Kd< I. Kad. Çvş.j 
I. Kad« Çvş. 
Kd. Çvş. 
Çvş. 

650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 

675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 

700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 

725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 

755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 

785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 

815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbeler G Ö S T E R G E L E R 

Uzman Çavuş 440 450 460 470 480 490 500 515 530 
Uzanan Çavuş 425 430 435 440 450 460 47/) 480 490 
Uzman Çavuş 410 415 420 425 430 435 440 450 460 
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(Bütçe - Plan Komisyon Metni) 

EK - VIII Sayılı Cetvel 

ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Rütbeler K a d e m e l e r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

II Kad. Kd. Bçvş. 
Kad. Kd. Bçvş. 
Kd. Bçvş. 
Kad. Bçvş. 
Bçvş. 
Kd. Üçvş. 
Üçvş. 
Kd. Çvş. 
Çvş. 

1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

1 220 
1 055 
920 
815 
725 -
650 
590 
545 
500 

1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

1 340 
1 165 
1 010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 

— 
1 220 
1 055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 

— 
1 280 
1 110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 

— 
— 
— 

1 010 
885 
785 
700 
630 
575 

EK - IX Sayılı Cetvel 

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Rütbeler \ K a d e m e l e r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

III. Kad. Çvş. 
Kd. II Kad. Çvş. 
II Kad. Çvş. 
Kd. I Kad. Çvş. 
I. Ka'd. Çvş. 
Kd. Çvş. 
Çvş. 

650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 

675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 

700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 

725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 

755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 

785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 

815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler Rütbeler K a d e m e l e r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Uzman Çavuş 440 450 460 470 480 490 500 515 530 
12 Uzman Çavuş 425 430 435 440 450 460 470 480 490 
13 Uzman Çavuş 410 415 420 425 430 435 440 450 460 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde ek~ 
Ienmiştir : 

EK GEÇİCİ MADDE 39. — Bu Kanun ile aylık gösterge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniyle 
aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası 
uygulanmaz. 

Yürürlük : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 329) 
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,(Bütçe - Plan Komisyon Metni) 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 138 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir^ 
Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 178 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eiklenmliştir̂  
Ayakta tedavi halinde ilaç bedellerinin % 20'si personel tarafından karşılanır. Ancak, resmui sağlık kurul 

raporu ile belirlenen kansıer, verem, kronik böbrek hastalılklan, organ nakli ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli 
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarım aya'kta tedavileri sırasında verilmesine lüzum görülen ilaçlardan, Mili 
Savunma Bakanlığınca hayati önemi haiz oldukları tespit iedHenlerin bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir. 

MADDE 4. — Aynı Kanuna ek 18 nci madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir., 

EK MADDE 18. — Genelkurmay Başkanına brüt aylric tutarının (ek gösterge dahil) % 20'si, Kuvvet Ko
mutanlarına ve Jandarma Genel Komutanına ise % 15'i makam tazminatı olarak ayrıca ödenir. 

Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 
18.5.1929 tarih ve 1453 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü Genelkurmay Başkanı hakkında uygulan

maz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun ile aylık gösterge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylık
larda meydana gelecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) bendi hükmü uygulan
maz. 

Yürürlük : 

MADDE 5. — Bu Kanunun 3 ncü maddesi 1.5.1982 tarihinde, diğer maddeleri 1 Mart 1982 tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 , flO .: 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z.ı Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C, Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanöğlu 

Çalışma Bakam 
Prof., Dr. T. Esener 

îmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R, Baturalp 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp » 

Ulaştırma Bakam 
İV. Özgür 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 329> 
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(Bütçe - Plan Komisyon Metni) 

MADDE 6. — Tasannın 4 ncü maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edöllmiştir.. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 329) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Nizamname 
Kanunu Muv. 
{Mukavelename 
Kanun 

> 

> 
» 

> 
> 

» 
> 
> 

Tebliğ 

Kanun 

» 
» 

> 
» 
> 

26. 
13. 
18. 
27. 
14. 

14. 
17-

1. 
22. 

29. 
29. 
7. 

— 

10. 

27. 
26. 

16. 
21. 
25. 

3 
9 
5 
11 
4 

1 
2 

3 
2 

4 
5 
6 

6 

1 
. 5 

6 
6 
6 

.1322 

.1331 

.1336 

. 1336 

.1341 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

.1926 

. 1926 

. 1926 

.1926 

.1927 
• 1927 

. 1927 

.1927 

. 1927 

— 
— 
66 
618 

716 
743 

765 
748 

815 
867 
911 

— 

927 

968 
1050 

1080 
1118 
1160 

1925 ve Daha Evvelki Yıllar 
Maadin Nizamnamesi. 
Ahar mahallere nakledilen emval ve düyun ve matlubatı m 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mukavelenin resme mütea 
İstiklal Madalyası hakkındaki Kanunun harca müteallik 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan pa 

1926 Yılma Ait M 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emv 

tifak ve intifa hakkı tesislerine ilişkin hükümleri. 
Tünk Ceza Kanunu. 
Emvali Milliye ve Metrukeden veya mazbut vakıflardan 

arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 
Kabotaj Kanununun 5 nci maddesine göre alınmakta ola 
Ziraat Vekaletine merbut bazı mektep ve müesseselerin su 
Bu kanunla tasdik olunan ve TüıMye - Irak - ingiltere 

nin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol Şirketlerinde 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı c 

ve akçe farklan ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar t 

1927 Yılına Ait Me 
Milli Matbaa tahsilatının mütedavil sermaye halinde istim 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (Köhn 

lan faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler 
ların mahalii sarfı kalmayan müterakim paralan vesair çeşitli 

Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi binası olma 
Oyun Kâğıtları İnhisarı Hk. 
Mükerrer Sigorta Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

tCantm 

» 
» 

» 

» 

> 
Kanun 

» 
» 

TBMMK 

> 
Kanun 

» 

> 

> 
> 
> 

17. 
23. 
24. 

16. 

20-

7. 
7. 

4. 
11 • 
30. 

29. 
12. 

28. 

8. 

2. 
21. 
21. 

5 
5 

' 5 

5 

2 

1 
4 

6 
6 
6 

4 
6 

11 

5 

6 
6 
6 

.1928 

.1928 

.1928 

.1929 

.1930 

.1932 

.1932 

.1932 

. 1932 

.1932 

.1933 

.1933 

.1933 

.1934 

.1934 

.1934 
1934 

1266 
1324 
1338 

1447 

1567 

1918 
1943 

2000 
2005 
721 

2159 
2308 

2376 

2424 

2490 
2510 
2526 

Ö Z E T İ 

1928 Yılına Ait Mevzuat 
Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin ta dili Hk. 
Damga Resmi Kanunu. 
Maarif Teşkilatı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci madde 

1929 Yılına Ak Mevzuat 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 

1930 Yriına Ait Mevzuat 
Türk Parası kıymetini koruma Hk. 

1932 Yılına Ait Mevzuat 
Kaçakçılığın men ve takibi Hk. 
Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlak 

desL 
Tıp Fakültesinden; neş'et edecek tabiplerin mecburi hizmetleri ha 
Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gaynimenku 

1933 Yılma Ait Mevzuat 
İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi. 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilat ve hisse sen 

daki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 
Sıcak ve soğuk maden sulannın istisnası ile kaplıcalar tesisatı 

sayılı Kanuna Müzeyyel Kanun. 
1934 Yılına Ait Mevzuat 

30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomob 
hakkındaki Mukavelenamenin tasdiki Hk. 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu. 
İskan Kanunu. 
Nebat ve hayvanlarla mahsulatın muayene ve temizleme işleri iç 

Kanunun 3 ncü maddesi. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 

Kanun 

30. 6.1934 

5 . 7.1934 

14. 6.1935 

2550 

2582 

2809 

» 
» 

» 
> 

Nizamname 
Kanun 

» 

> 
» 

Kanun 

* 
> 
» 

Nizamname 
Kanun 

20 . 
11 . 

10. 
5 . 
2 , 
9 , 

24. 

21 . 
29 . 

18, 

17, 
3 . 

10. 
24. 
30 . 

4 .1936 
12.1936 

2.1937 
5.1937 
6.1937 
6.1937 

12.1937 

3 .1938 
6.1938 

1 .1939 

, 1 .1940 
7.1940 

. 7.1940 
12.1940 
12,1940 

2950 
3078 

3122 
3167 

2/6738' 
3224 
3290 

3340 
3468 

3563 

3777 
3890 
3894 

2/14931 
3959 

Kaçakçılığın Men ve Taikibi Haıkkında 1918 tarihli Kanunun 
bir madde eklenmesi Hk. 

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk t 
desi 

1995 Yuma Alt M 
Sıcak ve soğuk maden sulannın istismarı üe kaplıcalar te 

desi 

1936 Yıhna Ait M 
Vakıf mallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi hak 
Tuz Kanununun 12 - 15 nci maddeleri. 

1937 Yrtma Alt M 
Öğretici ve Tekrtik tümler Hk. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkında 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındak 

1938 Yıhna Aiit M 
Müzelerle ören yerlerim ziyaret edeceklerden ahnacaık üc 
Pul ve Kıymetli Kâğıtların bayiler ve Memurlar vasıtasıyla 

1939 Yrima Ait M 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftç 

1940 Ydma Ait M 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci m 
2004 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi Hk 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ûcu maddesii, 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname. 
T.C. Refik Saydam Merkez Hıfsızsıbha Müessesesi Teşkil 
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Vergilerin, resimlerini ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kanun 

5. 

27. 
8. 

26. 
15. 

20. 

10. 

25. 

8. 

10. 

10. 
16. 
7, 

18. 
2, 
15. 

6. 

5. 
6. 

6. 
9. 

5. 

6. 

5. 

7, 

6. 

6 
6. 
12. 

1 
3 
3 

1941 

1942 
1942 

1944 
1944 

1946 

1946 

1948 

.1948 

. 1949 

.1949 

.1949 

.1949 

. 1950 

. 1950 

.1950 

3975 

4226 
4250 

4604 
4668 

4897 

4922 

5202 

5254 

5435 

5422 
5441 
5451 

5516 
5584 
5591 

1941 Ynma Ait Mevzuat 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin 

na ek. 
1942 Yoma Ait Mevzuat 

Fevkalade Zam Kanunu. 
ispirto ve İspirtolu içkiler iühtearı Kanununun 9 ncu maddesi. 

1944 Yılına Ait Mevzuat 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerine paralı ve yatılı ta 

desi. 
1946 Yiına Ait Mevzuat 

Kibrit ve çakmağın tekele geçişi, işletme idaMerMn Tekel Gene 
3 ncü maddesi. 

Denizde Mal ve Can Korunması Kanununun 20, 22, 23 ncü madd 

1948 Ydma Aüt Mevzuat 
Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde 

daki Kanunun 7 nci maddesi ile alman para cezası Hk. 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi Hk. 

1949 Yuna Ait Mevzuat 
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu K 

larının 3 ve bazılannında 5 misli arttırılması Hk. 
Kurumlar Vergisi Kanunu. 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi 
İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanun 

sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. 
1950 Yılına Ait Mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar Hk 
Posta Kanunu. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu mad 
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resimlerin ve başka 
dayanakları 

15. 

25. 
25. 
1. 
1. 

15. 

16. 

21. 
18. 
21. 
21. 

13-
27. 
10. 
15. 

3. 
7. 
7. 
8. 

Tarihi 

7 .1950 

5 .1951 
5 .1951 
8 • 1951 
9 .1951 

2 .1952 

4 .1952 

7 .1953 
12 .1953 
12 .1953 
12 .1953 

1 .1954 
1 .1954 
2 .1954 
2 .1954 

3 .1954 
3 .1954 
3 .1954 
7 .1954 

gelirlerin 

Numarası 

5682 

5772 
5775 
5822 
5842 

5881 

5917 

6183 
6200 
6202 
6209 

6219 
6237 
6245 
6258 

6309 
6326 
63?^ 
6433 

Ö Z E T 

Pasaport Kanunu. 

1951 Yılına Ait M 
Milli Piyango teşkili hakkındaki 3670 sayılı Kanu nun d 
Limanların inşa, tevzi, aslan ve teçhizi Hk. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Milli Eğitim Baka 
Denizcilik Bankası T.A.O. Kanununun 17, 19 ve 36 ncı 

1952 Yılına Ait M 
Tuz Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu k 

10 ncu maddesi. 
Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkındaki Kanunun 6 nc 

1953 Yılına Ait M 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu. 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü madde sinin 4 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri. 

1954 Yılma Ak M 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.hğı Kanununun 6 ve 9 
Limanlar İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 
Harcırah Kanununun 60 ncı maddesi. 
Türtk Parasmın Kıymetimi Koruma hakkındaki 1567 sayı 

3 ncü; 4328 sayıh Kanunla değiştirilen 4 ncü maddelerinıin 
masına ve bazı ek maddelerin ilavesi Hk. 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci mad 
Petrol Kanununun 86 ncı maddesi. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde 

lenmesi Hk.-



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları -

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
Kararname 
Kanun 

9. 

9. 

13. 
18. 
18. 

28. 
22. 

7. 
13-
13. 
13. 
29. 

31. 
31. 
1. 

9. 
25. 

19. 
8. 
19. 
21. 

4 

4 

5 
5 

. 5 

2 
6 

7 
7 
7 
7 
8 

8 
8 
9 

6 
6 

2 
6 
12 . 
12 

1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1958 
1958 

.1959 

.1959 

.1959 

.1959 

6552 

6553 

6558 
6566 
6570 

6688 
6747 

6785 
6802 
6803 
6804 
6829 

6830 
6831 
6846 

7126 
7154 

7251 
7338 

4/12528 
7397 
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Ö Z E T İ 

1955 Yılma Ait Mevzuat 
ispirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kan 

meşine ve bu kanuna bazı hükümler ilavesi Hk. 
ispirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı hakikmdaıki 4250 sayılı Kanu 

nunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesi Hk. 
6326 sayılı Petrol Kanununun ıbazı maddelerinin tadili ve bazı m 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. 
Gayrimenkul kiraları Hk. 

1956 Yılına Ait Mevzuat 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 nci maddesinin değiştirilmes 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı ıkanunun 9 ve 10 ncu 

Vergisi Hk. 
İmar Kanununun 31 nci maddesi. 
Gider Vergileri Kanunu. 
17 . 5 . 1940 tarih ve 3828 sayılı Kanuna Ek. 
İç İstikraz Aıkdd Hk. 
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 

bazı maddeler eklenmesi Hk. 
İstimlâk Kanunu. 
Orman Kanunu. 
Kaçakçılığın Men ve Taikibi hakkındaki Kanunun bazı maddel 

bir ek madde ilavesi Hk£ 

1958 Yılına Afit Mevzuat 
Sivil Müdafaa Kanunu. 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 67 

1959 Yılına Ait Mevzuat 
Tebligat Kanunu. 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sayılı Karara Ek K 
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu mad 
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Vergilerin, resimlerin' ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kamın 
» 

Kararname 
» 
» 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 

» 
» 
* 
» 
» 

» 
Kararname 

6, 
6 . 

15 . 
15 . 
12. 

24 . 
26 . 
18. 
18. 
24 . 
29 . 

5 . 
6 . 

2 . 

2 . 
6 . 
9 . 

10. 
12. 

12. 
12 

. 5.1960 
5.1960 
8.196Ö 
8.1960 
9.1960 

10.1960 
10.1960 
11.1960 
11.1960 
11 .1960 
11 .1960 
12.1960 
12.1960 

1 .1961 

1 .1961 
1.1961 
1 .1961 
1 .1961 
1 .1961 

1 .1961! 
,10.1961 

7471 
7473 

5/236 
5/239 
5/316 

112 
1113 
132 
134 
140 
144 
152 
153 

189 

192 
193 
210 
213 
219 

224 
5/1768 

1960 Yılma Alt Me 
TC Ordusu, subay, askeri memur ve muaddnleri ile asts 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti ida 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 sayılı Ka 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 16 sayılı Ka 
Mülga Türk Parası Kıymetimi Koruma Hakkında 15 sayı 

fiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında kararn 

Hürriyet İstikrazı Hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 
Af Kanunu.; 
Türk Standartları Ertstitüsü Kuruluş Kanunu. 
113 sayılı Af Kanununun baza maddelerinin değiştirilmes 
6746 saydı Şeker Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmes 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 1918 sayılı Kanu 
7129 sayıh Bankalar Kanununa ek. 

1961 Y&na Ait Me 
MSB. lığı iskân flıtiyaiçları için sarfiyat icrası ve bu Bakan 

mayanların satılmasına izin verilmesi Hk. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bazı değişiklikle 
Gelir Vergisi Kanunu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler y 
Vergi Usul Kainunu. 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştürilen ek ikin 

ve 5 nci maddesinin değıştkilmesi Hk. 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Hk. 
65 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle TC Merkez Bankası 

tasfiye hesabı» ndan 2.6.1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ka 
Fonuna» 20 000 000 Kra avans verilmesi Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

I» 
» 

» 

Kanun 
» 

» 

» 
!» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

,» 
i» 
» 

1 1 . 
6 . 
6 . 

2 1 . 
1 1 . 

11 . 

20 . 
2 0 . 

20 . 

2 0 . 
2 1 . 
2 3 . 
2 3 . 
2 3 . 
2 3 . 

28 . 

2 8 . 
2 8 . 

2 8 . 
28 . 
18 . 

1 .1962 
3.1962 
8.1962 

8.1962 
12.1962 

2.1963, 

2.1963 
2.1963 

2.1963 

2.1963 
2.1963 
2 .1963 
2.1963 
2.1963 
2.1963 

2.1963 

2.1963. 
2.1963 

2.1963 
2 .1963 
4 .1963 

6/114 
40 

6/763 

6/847 
6/1154 

6/1342 

1,86 
187 

1S8 

189 
212 
196 
197 
198 
199 

202 

204 
205 

210 
218 
223 

1962 Yıtoa ASt Mevzuat 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 
6183 sayılı Amme Alacaklarmm Tahsil Usulü Ha'kkında Kanuna 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı Kara 

name. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname. 

1963 Yıbtta Ait Mevzuat 
İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Kara 

kında Kararname. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 noü maddesinin değişti 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, isıtihsal v 

akaryakıtların stok vergisine tabi tutulması Hk. 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesin 

desinin kaldırılması Hk. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilm 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılması Hik. 
Dıs Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu. 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu. 
Emlak Alım Vergisi Kanunu. 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinin deği 

eklenmesi Hk. 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun b 

nuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması H 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin de 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 saydı Vergi Usul Kanununun bazı m 

bazı hükümler eklenmesi Hk, 
Değerli Kâğıtlar Kanunu. 
Af Kanunu. 
Denizaltı dalgıç, 'kurbağa adam tazminatı Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kararname 

Kanun 

> 
Kararname 

> 
» 

Kanun 

» 

» 

> 

» 
» 

» 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

» 
» 
» 

4. 

19. 

5. 
23. 
11. 
9. 

27. 

25. 

26-

26. 

1. 
1. 

2. 
26. 

8. 
22. 
22. 
25. 
19. 

6 

6 

, 7 
7 
10 
, 9 

12 

6 

6 

6 

7 
7 

7 
10 . 

1 , 
1 
1 
2 . 
6 . 

• 1963 

. 1963 

.1963 

.1963 

.1963 

.1963 

.1963 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

.1964 

,1965 
1965 
.1965 
.1965 
,1965 

6/1734 

251 

261 
6/2913 
6/2231 
6/2127 

365 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
6/3737 

522 
6/4160 
6/4165 
6/4568 
6/4913 

Türk Parası Kıymetim Koruma hakkındaki 17 sayılı K 
Karar. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındak 
60 ncı maddesinin değiştirilmesi haikkmda. 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgiM olarak Hük 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Ek K 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayı h Kar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Kar 

Karar.; 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değ 

1964 Yıhna A» M 
Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme 

hakkında, 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 

bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
4.1 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı 

nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında. 
Damga Vergisi Kanunu. 
iBazı vergi ve resimlere zam yapılması hakkındaki 4040 

pılması hakkında. 
Harçlar Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararname. 

1965 Yıhna Alt Me 
1964 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kanun 

Kararname 
» 

Kanun 
» 
» 
s> 

» 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

» 
Kanun 

» 
» 

Kanun 
» 
> 
» 

24. 

6. 
14. 
28. 

25. 
31. 

29. 
29. 
11. 
8. 

28. 

18 
28, 
8. 

8. 
9. 
24. 
29. 

2. 
12. 
10. 
1. 

6 

7 , 
7 
7 

8 
12 

1 
2 
2 
3 

3 

4 
6 
7 

7 
8 
11 
12 

2 
2 
4 
6 

.1965 

.1965 

.1965 
-1965 

.1965 

.1965 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

.1966 

. 1966 

.1966 

.1966 

. 1966 

.1966 

.1966 

.1967 
-1967 
.1967 
.1967 

639 

6/4826 
642 
664 

6/5075 
6/5722 

717 
723 
724 
753 

756 

6/6249 
766 

6/6616 

6/6628 
780 
784 
818 

827 
828 
851 
876 

— C/11 — 

Ö Z E T İ 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablonun V 
18 nci fıkrasının tadili hakkında. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakk 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılma 

sesinin kaldırılması hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 

1966 Yılına Alt Mevzuat 
1965 Kalkınma istikrazı hakkında. 
1557 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında. 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 nci maddeleri hü 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6 

de 2) nin değiştirilmesi hakkında. 
13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 

sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararının yürürlüğe konulması 
Tapulama Kanunu. 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk Par 

Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ek K 
Bazı suç ve cezaların affı hakkında. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fık 
1966 yılı Kalkınma istikrazı hakkında. 

1967 Yılına Ait Mevzuat 
Rıhtım Resmi Kanunu. 
ithalde Alınacak Damga Resmi Kanunu. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılma 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 nc 

11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi: Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kararname 
Kanun 

Kararname 

Kanun 
» 

Kanun 

» 

» 
> 

Kararname 

1. 
8. 

15. 

24. 
28. 

23. 

13. 

31, 
30. 

10. 

7. 
7. 

7. 

7. 
12. 

1 

3 

3 
5 

1 . 

1967 
1967 

1967 

. 1967 

.1967 

. 1968 

.1969 

.1969 

.1969 

.1970 

6/8376 
890 

6/8424 

903 
980 

992 

1132 

1137 
1117 

7/3 

Kanun 11. 
29. 
11. 
11. 
14, 
29. 

29. 

1 . 
1 , 
2. 
6. 
7, 
7, 

7, 

1970 
. 1970 
,1970 
,1970 
. 1970 
.1970 

.1970 

1211 
1216 
1224 
1267 
1310 
1318 

1319 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı Karara ek 
193 sayıh Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmas 

nun 642 sayıh Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26.6.1964 tarih 
tirilmesi Hk. 

İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayıh 
kında.r 

Medeni Kanunda (Vakıf hakkında) yapılan değişiktik Hk 
Gefîr Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştir^ncsi 

1968 Yılına A!t M 
1967 Kalkınma İstikrazı Hk. 

1969 Yılına Ait M 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme 

kındaki 19.2.1963 tarihli ve 202 sayıh Kanunun 642 ve 890 
desinin değiştirilmesi Hk. 

Çeşitli Vergi Kanunlarında değişiklik yapılması Hk. 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. 

1970 Yılına Ait M 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayıh K 

sine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayıh Kanunun 9 ncu maddesine 
bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ve ithalattan istikr 
rürlüğe konulması Hk. 

Türkiye Cumhurdyetî Merkez ıBankası Kanunu. 
1969 Kalkınma İstikrazı Hk. 
Türk Parasının Kıymetini koruma hakkındaki Kanunun 
Gider Vergileri Kanununa Ek. 
16.6.1949 - 5441 sayıh Kanunun değişik 12 nci maddesi H 
Finansman Kanunu (Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi, 

Vergisi, Taşrt Alım Vergisi, Spor -> Toto Vergisi) 
Emlak Vergisi Kanunu. 
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Vergilerin, resimlerin vef başka gelirlerin 
dayan akları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 

Kanun 

Yönetmelik 
Kanun 

» 

7. 8.1970 

27.11.1970 

7/1102 

7/1652 

Kanun 
Karar 

:» 

22. 3.1971 
12. 7.1971t 
20i. 7.1971 

1380 
7/281.1 

J446 

5 . 
24. 
9 . 

8 . 
17. 

20. 
1 , 

3 . 
5 . 

25. 
20. 

2 . 
2. 
3. 

6. 
7. 

7. 
9. 

1. 
4, 
4 
6. 

.1972 
1972 

. 1972 

1972 
1972 

.1972 
,1972 

1973 
.1973 
. 1973 
1973 

1512 
1544 
4571 

,1598 
1610 

1605 
1615 

7/7387 
1702 
1710 
1743 

Ö Z E T İ 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunu 
desi ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddeai hükümlerin 
rarın 1 nei maddesine bazı fıkralar eklenmesi hakkında. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunu 
desine 16.9.1960 tarih ve 7-a sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre ail 
siz olarak yapılacak otomobil İthalatı ve bu ithalattan istikrar fonun 
ek Karar. 

1971 YAma Ait Mevzuat 
Su Ürünleri Kanunu. 
Memur konutları yönetmeliğinin yürürlüğe konulması Hk. 
29.7.1970 (tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bazı m 

bazı hükümler eklenmesi Hk. 

1972 Yıkna Alt Mevzuat 
Noterlik Kanunu. 
13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun baza ma 
Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edliüeo hâ 

bir deprem fonu hesabında toplanması Hk. 
Mali Denge Vergisi Kanunu. 
29.7.1970 gün ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bazı m 

bu kanuna bazı hükümler eklenmesi Hk. 
6785 sayılı îmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması Hk, 
Gümrük Kanunu. 

1973 Yılma Ait Mevzuat 
Yataklı tedavi kurumlan işletme yönetmeliği. 
Petrol Reformu Kanunu. 
Eski Eserler Kanunu. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna iki 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

1. 

1 . 

18. 
1 

29. 
28. 

15. 
29. 
24. 

10. 
12. 

11. 
19. 

1 . 

21 . 

20. 

28. 

10 

3 

5 
8 

8 
11 

4 
4 
5 

6 
7 

9 
9 

4 

4 

11 

2 , 

.1973 

.1974 

. 1974 

.1974 

.1974 

.1974 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

. 1975 

.1975 

.1975 

.1976 

.1976 

.1976 

.1977 

7/7202 

7/7877 

1803 
7/8642 

7/8810 
7/9028 

7/9731 
7/9802 
1894 

1908 
1927 

7/10506 
7/10663 

1977 

1981 

2026 

2034 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karar 
1974 Yılına Ait Me 

Türk parası Kıymetimi Koruma hakkında fiyat düzenlem 
Karar. 

Af Kanunu. 
Tütfk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenlem 

Karara Ek Karar. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 22 sayılı Karar 
Türk Parası Kıymetlini Koruma hakkında 17 sayılı Kar 

1975 Yuma Ait Me 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar 
19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun b 

maddeler yerine yeni maddeler konulması hakkında. 
500 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25/7 nci maddesindek 

çıkarılması ve 1475 sayılı Yasanın bazı maddelerinin değiştir 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında fiyat düzenle 

yılı karara ek karar. 
1976 Yılına Ait Me 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı Tarifenin değişik 
maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin 

493 saydı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı 
hakkında. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 

1977 Yılına Ait Me 
22 1.1962 tarihli bir sayılı Kanunun, 5.6.1975 tarihli 1905 s 

rilmesi ve bu Kanuna ek geçici madde eklenmesi hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

24. 

25. 
8-

8 .1977 

8 .1977 
9 .1977 

2099 

2106 
7/13918 

Kanun 

> 

» 
Kararname 

» 

10. 

10. 

10. 
5. 
5. 

9 

9 

9 
10 
10 

.1977 

. 1977 

.1977 

.1977 

.1977 

2104 

2107 

2108 
7/13947 
7/13948 

> 
Kanun 

13 .10 . 1977 
31 .12 .1977 

7/13957 
2109 

Kararname 

> 
Kanun 

Kararname 

7. 3 

17. 3 
29. 9 

14.10 
10.11 

• 1978 

.1978 

.1978 . 

.1978 

.1978 

7/14832 

7/15114 
2171 

2172 
7/16703 

Ö Z E T İ 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 ııcı maddesine bir fık 
geçici madde eklenmesi hakkında. 

1908 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkı 
Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve deste 

tarihli ve 7/7877 sayılı karar ekindeki 21 sayılı kararın bazı maddel 
mesi hakkında. 

17.7.1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü maddesine e 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın 

11 7.1963 tarih ve 269 sayılı, tahsis edildikleri gayelerde kullanılm 
harp sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkındaki Kanunun 1 

Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik Yasası hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun 62 

sine ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
re bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı ile yurt dışında çahşan 
vatandaşlarımızın bedelsiz olarak yapacakları mesleki alet ve makin 

Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında. 
7.2.1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 27.3.1969 tarihli, 1137 say 

ve yürürlük süresini uzatan 26.12.1972 tarihli, 1648 sayılı Kanunun 

1978 Yılma Ait Mevzuat 
ilişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme 

sayılı Kararın değiştirilmesine ilişkin Kararsın yürürlüğe konulmas 
Arsa sayılacak parsellenmiş arazi hakkında. 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimMliği sağ 

alınacak ekonomik ve mali önlemlere ilişkin yetki hakkında.; 
Devletçe işletilecek madenler hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma haikkıhda 18 sayılı Karâra Ek K 
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Vergilerin, fttâmlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kararname 

K J L K . 
Kararname 

I» 
,» 

* 

Genelge 

Kararname 

» 

» 

Kanun 

Kararname 
» 

Kanun 

10. 

27 . 
28 . 

16. 
16. 

'27. 

10. 

12. 

1 3 . 

12 , 

15.. 

22 . 
2 . 
9 . 

2.1979 

2.1979 
2.1979 

3.1979 
3.1979 

3.1979 

4.1979 

4 .1979 

4.1979 

5.1979 

5.1979 

5.1979 
6.1979 
6.1979 

7/17080 

42 
7/17242 

7/17298 
7/1,7299 

7/Ü7320 

341 

7/17319 

7/17359 

7/17395 

223i 

7/17412 
7/17598 

2241 

1979 YAna Ait M 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı 

değişiklikler Hk. 
Muhasebei Umumiye Kanununun bazı maddelerinde değiş 
Kara ve Su Avcdığındaıı elde edilen taran kazançlarının 

emsalleri Hk. 
Akaryakıitların alım - satım, dağıtım ve fiyatlarının saptan 
15.3.1979 günlü ve 7/17298 sayılı Karar Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında petrol arama ve 
ımasına ilişkin 20 saydı Karar Hk. 

Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli idarelere b 
gayri safi gelirinin % 15'e kadar olan kısmım ve dönem sonu 
Hk. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 04.03, 15.13.10 ve 40.11 
garin ve sertleştirilmemiş vulkamze kauçuktan her nevi iç ve 
rük Vergisi oranlarının % 50, % 60 ve % 30'a çıkarılması H 

Ekonomiyi Güçlendirme Programı çerçevesinde; faiz oran 
ödeme oranlarına değin T.C. Merkez Bankası Banka Meclis 
26.3.1979 günlü ve 19 sayılı raporu üzerine yürürlüğe konulm 

Televizyon resim tüpü yapmakta kullanılan boş can kava 
25'e indirilmesi, televizyon resim tüpünün % l'e 'indirilen Güm 

5680 sayılı Basın Kanununun değişik 16 ncı maddesinin de 
rılması ve bu Kanuna geçici dört madde eklenmesi Hk. 

Fosforik asitin % 15 olan Gümrük Vergisi oranının % l' 
Akaryakıt perakende azami litre satış fiyatının saptanma 
6846 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 

birinci fıkrasına bir (c) bendi eklenmesi Hk. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T î 

Kararname 
Kanun 

> 
> 

Kanun 

Kararname 

> 
Yönetmelik 
KHK 

» 
> 

> 

» 

Kararname 
» 

Tebliğ 

Kararname 

11. 
16. 
16. 
20. 

22-

5. 

28. 
17. 
28. 
28. 
28. 

28. 

28. 

10. 
11. 
11. 

18. 

6 
6 
6 
6 

6 

7 

8 
9 
9 
9 
9 

9 

9 

10 
10 
10 

10 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

.1979 

. 1979 

. 1979 

. 1979 

.1979 

.1979 

. 1979 

•1979 

.1979 

.1979 

.1979 

. 1979 

7/17597 
2244 
2245 
2448 

2249 

7/17637 

7/18015 
— 
30 
31 
32 

33 

34 

7/18182 
7/16837 

— 

7/18095 

Türk Parası Kıymetimi Koruma hakkında 18 sayılı Karar hakk 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişiklik 
10 . 6 . 1979 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin d 

misli artırmalarla ilgili yeni nispetler getirilmesi hakkında. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun başlı 

nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde ve bir geçici madde 
Gümrüğe terk edilen eşyalarla Devlet Demiryolları ve Denizcili 

ma ve antrepolarda bulunan her türlü taşıma aracının Devlet Mal 
araçları dışında kalan eşyaların da Çaykur Genel Müdürlüğünce s 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karar hakkı 
Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci maddesinin değiştirilmesi hakk 
Fiyat düzenleme ve destekleme fonu kurulması hakkında. 
237 sayılı Taşıt Kanununun değişik 12 nci maddesi nin son fıkras 
4060 sayılı % 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair Kanunun 

maddeleri ile 9 ncu maddesinin değ^şlMlmesi ve bu k anuna geçici 
474 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve 

2 nci maddesinin birinci fıikrasımn değiştirilmesi hakkında. 
261 sayılı ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak 

nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı Karar hakkı 
Karayoluyla uluslararası eşya ve yolcu taşıma esasları hakkında 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı baklandaki Kanunun 6600 s 

yanılarak çeşitli cins oyun kâğıtlarının satış fiyatları hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 24.02.20 pozisyonunda yer al 

miş veya harmanlanmış tütünlerden yurt dışında imal ettirilen sig 
(0) indinilmesi hakikmdaki 8 . 7 . 1977 gün ve 7/13512 sayılı Karar 
7/15992 sayılı Kararname ile bir yıl uzatılan sürenin bir yıi daha u 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 
Karar 

> 
Kararname 
Kanun 

> 
> 
M 
> 

> 

» 

> 
> 
> 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
> 

21 .11 
24 .12 

21 . 1 
25- 1 
20 . 3 

2 1 . 9 
2 3 . 9 
2 5 . 9 

29 . 9 

23 .10 

23 .10 

28 .11 
28 .11 
28 .11 
28 .11 

28.11 
28 .11 
12.12 
11 .12 . 

11 .12 . 
11.12 . 

.1979 
.1979 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 
1980 

.1980 

.1980 

.1980 

.1980 
,1980 
1980 

1980 
1980 

2253 
7/18625 

8/167 
8/181 
2299 

2301 
2302 
2303 
2305 

2319 

2320 

2343 
2344 
2345 
2346 

2347 
2348 
2350 
2351 

2352 
2353 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı lama U 
Memur Konutları Yönetmeliğinin bazı maddelerini değişti 

1980 Yılına Ait M 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 25 sayılı Kar 
ithalat Damga Resmi nispetinin % 25'ten % l'e i ndirilm 
iBedeli Askerlik hakkında. 
1402 sayılı Kanunun 'bazı hükümlerinin değiştirilme si ve b 
Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yıhnın Kutlanması ve «A 
1580 saydı Belediye Kanununa Ek Kanun. 
6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakk 

maddesinde yer alan ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçak 
854 sayılı Deniz İş Kanununun 1926 sayılı Kanunla değişi 

desine bir fıkra eklenmesi hakkında. 

1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 14 
ibir fıkra eklenmiş 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1927 
fıkrasının değiştirilmesi ve 1927 sayılı Kanunun 6 nci madd 

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda Değişiklik Yapılm 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Y apılma 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair 
1318 sayılı Finansman Kanununun Taşjt Alım Vergisine 

dair Kanun. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
197 saydı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununda Değ 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması 
1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisi K 

kında. 
Emlak Alım Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hak 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda değişik 



— C/19 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
> 
> 
» 

» 
» 
» 
» 

* 
» 

» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 

27 .12 .1980 
27 .12 .1980 
31 .12 .1980 
31 .12 .1980 

25 . 1 . 1981 
5 . 2.198i: 
17 .2 .1981 
17 .2 .1981 

27. 2.1984 
27. 2.1981 

8 . 3.1981 
8 . 3.1981 

14. 3.1981 
22 . 3.1981 

22 . 3.1981 
24 . 3.1981 
26 . 3 . 1981 
26. 3.1981 
26. 3 .1981 

3 . 4 .1981 
19. 4.1981 
5 . 5.1981 
5 , 5 .1981 
5 . 5.1981 
8 . 5.1981 

2361 
2362 
2365 
2366 

2367 
2380 
2382 
2385 

2418 
2419 

2420 
2421 
2427 
2430 

2431 
2432 
2433 
2434 
2438 
2443 
2447 
2454 
2455 
2456 
2457 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkınd 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılması ha 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması hakkınd 
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması hakkında, 

1981 Yılma Ait Mevzuat 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkın 
Belediyeler ve özel idarelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden p 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununda değişiklik yap 
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılacak sivil akaryakıt ve dbgal 

lanması ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esasları hakkında. 
5682 sayılı Pasaport Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
1615 sayılı Gümrük Kanunu üe 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

lerinin değiştirilmesi ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa geçici madde 
Memur meskenlerinin inşası Kanununda değişiklik yapılması ha 
2644 saydı Tapu Kanununda değişiklik yapılması hakkında., 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda değişiklik yapılma 
492 sayılı Harçlar Kanunu ve Bu Kanunu değiştiren 27.3.1969 ta 

rihli 2345 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında. 
Tahsilatın hızlandırılması hakkında. 
İstanbul Belediyesine ait bir taşınmaz malın Hazineye devri hakk 
2346 sayılı Finansman Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
2748 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılm 
2082 sayılı Kapalı çarşıların Onarımı ve İman Kanununda değiş 
Devlet Denetleme Kurulu Kurulması hakkında. 
Gider Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında, 
193 saydı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
İşletme Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında^ 
854 sayılı Deniz İş ve 1475 saydı İş Kanununda ba'i maddelerin 

ile 2319 ve 2320 sayılı Kanunlara geçici maddeler eklenmesi hakkında 
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:, resimlerin ve başka 
dayanakları 

22 . 
6 , 

25 . 

25 . 

27 . 

10. 
10. 
10. 

10. 
18. 
18. 

30 . 
30. 
30. 
2 0 . 

2 5 , 
7 . 

15 . 
15. 

15 . 
6 . 

Tarihi 

5.1981 
.6 . 1981 
6.1981 

6.1981 

6.1981 

7.1981 
7.1981 
7 .1981 

7.1981 
7.1981 
7.1981 

7.1981 
7.1981 
7.1981 
8.1981 

8.1981 
9.1981 

9.1981 
9.1981 

9.1981 
10.1981 

gelirlerin 

Numarası 

2463 
2471 
2478 

2480 

2484 

2486 
2487 
2488 

2489 
2493 
2494 

2499 
2500 
2504 
2508 

2514 
2517 

2520 
2521 

2529 
2530 

Ö Z E T 

1598 sayıh Mali Denge Vergisi Kanununda değişiklik yap 
1318 sayıh Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisi m 
6136 sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Ha 

ve Bu Kanuna iki Ek Madde ile bir Ek Geçici Madde Eklen 
4759 sayıh İller Bankası Kanununun değişik ikinci madd 

eklenmesi hakkında. 
1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet 

ması hakkında. < 
Borçlar Kanununun 110 ncu maddesine bir fıkra eklenm 
Toplu Konut Kanunu. 
5424 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk verilmes 

değiştirilmesi hakkında. 
6132 sayılı At Yarışları Kanununun 7 nci maddesinin değiş 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun bazı madd 
1086 sayıh Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 'bazı 

deler eklenmesi ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun bir m 
Sermaye Piyasası Kanunu. 
Hazineye ait bir Taşınmaz Malın Satışına İzin verilmesi h 
1164 sayıh Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesinin değişt 
1580 sayıh Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla eklen 

Kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkımda. 
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti yükümlülüğü hak 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 130 ncu m 

linmesi hakkında. 
2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda değişiklik 
Avda ve Spor'da kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve 

durulması hakkında. 
1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanu 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A. Şirketinin Kurul 

yapılması hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

K. H. K. 
Kanun 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

16. 
18. 
18. 
18. 
24. 

28 . 

5 . 
5 . 
5 . 
5 . 

14. 
21 . 
21 . 
26 . 
27 . 
27 . 
27 . 
27 . 
27 . 

10.1981 
10.1981 
10.1981 
10.1981 
10.1981 

10.1981 

1.1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 
1 .1982 

2533 
2534 
2535 
2536 
2539 

2546 

2571 
2572 
2573 
2574 

35 
2581 
2582 
2586 
2587 
2588 
2589 
2590 
2591 

— C/21 — 

Ö Z E T İ 

Siyasi Partilerin Feshi hakkında. 
Sayıştay Kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında. 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkı 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkı 
1111 sayılı Askerlik Kanununa 2299 sayılı Kanunlaekl'anen 1 nc 

ğiştüıiknesine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında. 
2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna bir ek 

1982 Yılma Ait Mevzuat 
2431 sayıh Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna bazı m 
1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununun Değiştirilmesi hakkı 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması ha 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
Ödeme Güçlüğü içinde bulunan Bankerler Hakkında Kanun hü 
Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi ve gemi inşa tesislerinin t 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda değişiklik yapılması hakk 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda değişiklik yapılması hak 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hak 
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılması ha 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkı 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda değişiklik yap 
Eski Alacaklar, 
a) Tevziattan istirdat; 
Tavizen verilecek mıebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvaze 

hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğ den istirdat 
İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan s 

ti yaz mukavelenameleri ve bunlara ait mükerreratın varidata mütea 
b) Kaldırılmış vergiler artıkları, 
Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hükmü rnunkazi olmuş kan 

senelerde tahakkuk etmiş veya ıbu kanun ve nizamnamelere tevkifan 
resim, harç ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezalan bakay 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— C/22 — 

Ö Z E T 

Cezalar : 
a) Para Cezaları, 
Umumi ve hususi büeümıle kanunlarla nizamname ve ka 

cezası alınmasını tazammum eden hükümleri. 
b) Zam Cezaları. 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamnameye ve ka 

eden hükümleri hususi kanun, nizamname ve talimatnamele 
den mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alı nacak 

Faizler : 
— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan he 

izler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerd 

Diğerleri 

— Bu cetvelde herhangi bir şekilde belirtilmeyen umumi 
me, yönetmelik, tüzük, talimatname, genel tebliği, tamim, sirküle 
line ilişkin hükümleri. 

— Bu cetvelde herhangi bir şekilde yer almayan veya ala 
gerek geçmiş dönemlere, gerekse 1982 bütçe yıhna ilişkin ola 
kümleri. 



0 
> 

0) 
ü 

* 

o 



Sicil No. Aybk sahiplerinin isimleri 

VH.000.013 Sabri Dura 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Reyhan Oko 

VH.000.014 Mustafa Lütfi Azer 
TBMM Birinci Dönem Siverek Milletvekili 
E ş i : E. Naime Azer 

VH.000.025 Hilmi Çayırhoğlu 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : E. Fahriye Özaka 

VH.000.028 Veli Saltıkgil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : İnci Saltıkgil 

VH.000.033 Mehmet Yasin Kutluğ 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Eşi : Saliha Kutluğ 
Kızı : S. Muazzez Gökçe 
Kızı : Ülker Kutluğ 

VH.000.036 Eşref Akman 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : Enise Raynak 

VH.000.044 Behçet Kutlu 
TBMM Birinci Dönem Çankırı Milletvekili 
Kızı : A. Tayyibe Kutlu 

VH-000.045 Hüseyin Aksu 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Zehra Aksu 
Kızı : Saime Aksu 

VH.000.054 Tevfik Rüştü Araş 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Eşi : H. Bahire Araş 

Gösterge Day 
l i r a No. 

300 526 

450 526 

300 581 

300 581 

450 526 
300 526 
3tf3 526 

300! 526 

300* 526 

450 526 
3CÖ 526 

450 526 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.058 Şevki Göklevent 
TBMM Birinci Dönem îçel Milletvekili 
Kızı : L. Şevki Gök 

VH.000.083 Ahmet Fevzi Erdem 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdem 

VH.000.089 Osman Uşaklı 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Saliha Çıngıllıoğlu 
Kızı : Memduha Çelebi 

VH.000.107 Demir Asaf Yolal 
Bozkır Kaymakamı 
Kızı : Günseli Yolal 

VH.000.119 Emin Geveci 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kızı : M. Adalet Geveci 

VH 000.121 Hüseyin Öz 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Fatma Öz 

VH.000.127 Ethem Fehmi Arşlardı 
TBMM Birinci Dönem Menteşe Milletvekili 
Kızı : Hayriye Noyangil 
Kızı : Z. Iclal Arslanlı 
Kızı : İkbal Arslanlı 

VH.000.128 Hakkı Hamdi Ulukan 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : F. Perihan Ulukan 

VH.000.130 Mehmet Şükrü Koç 
TBMM Birinci Dönem Karahisarısahip Milletvekili 
Eşi : Servet Koç 

Gösterge D 
Lira N 

300 5 

450 5 

300j 5 
300 5 

300 

300/ 5 

300 5 

300 5 
300 5 
300 5 

300 5 

450 5 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.146 Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Ulviye Orakçıoğlu 

VH.000.169 Mustafa Darman 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : F. Nigar Darman 

VH 000.176 Fevzi Pirinççioğhı 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Remziye Alpay 

VH.000.191 Damar Arıkoğlu 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Eşi : H. Sebahat Arıkoğlu 
Kızı : Melahat Arıkoğlu 

VH.000.194 Mesut Benli 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Meziyet Benli 
Kızı : Dicle Benli 

VH.000.200 Süleyman Sudi 
TBMM Birinci Dönem Beyazıt Milletvekili 
Eşi : Lütfiye Acarbay 

VH.000.203 Yasin Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 

VH.000.204 Tevfik Gençtürk 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Hidayet tnceoğlu 

VH.000.207 Ahmet Şevket Peker 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ayşe Erdoğlu 

VH.000.208 Mehmet Emin Özserdar 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Naciye özserdar 

Gösterge Day 
l i ra No. 

300 526 

300 526 

300 526 

450 
300 

450 
300 

450 

60H 

526 
526 

581 
581 

581 

526 

300 526 

300 526 

300 526 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH 000.219 

VH.OO0L233 

VH.000.240 

VH.000.253 

VH.000.254 

VH.O0O.256 

VH.000-259 

VH.000.263 

VH.000.265 

Sabit Gözügeçgil 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Eşi : Semiha Gözügeçgil 
Sadık Üner 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Kızı : Nazire Sultanoğhı 
Kızı : Sadet Sultanoğhı 
Hafız Mehmet Engin 
TBMM Birinci Dönem Trabzon Milletvekili 
Kızı : Meliha Engin 
Ragıp Soysal 
TBMM Birinci Dönem Kütahya Milletvekili 
Eşi : Safiye Soysal 
Naci Karaali 
TBMM Birinci Dönem Elazığ Milletvekili 
Kızı : Enise Karaali 
Hamdi Yılmaz 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Eşi : Latife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 
Kız ı : Azize Bozgen (Yılmaz) 
Şakir Kınacı 
TBMM Birinci Dönem Ankara Milletvekili 
Kızı : Nadiye Çubukçu 
Cevdet Seçkin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Nuriye Seçkin 
Emir Paşa 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Eşi : Fatma Maraşan 

Gösterge Day 
l i r a No. 

450 581 

300 526 
300 526 

300 526 

450 526 

300 526 

450 58 
300 58 
300 58 

300 526 

450 52 

450 52 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.269 Hacı Bedir 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Bedriye Turanlı 

VH.000.272 Abdullah Karabina 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Ziynet Kula 

VH.000.275 Yahya Kaptan 
Kuvayi Milliye Komutanı 
Kızı : Fikriye Gürsel 
Kızı : Muzaffer Örencik 

VH.O0O.281 Lütfullah Yetkin 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Makbule Yetkin 

VH.000.304 Yusuf Kemal Tengirşenk 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Kızı : Ülker Tengirşenk 

VH.0Cp.32I Faik Öztrak 
T.B.M.M. Birinci Dönem Cebelibereket MilletvekiT 
Kızı : Handan İnan 

VH000.325 Abdulgafur Iştın 
TBMM Birinci Dönem Karasi Milletvekili 
Kızı : H. Lamla Iştın 

VH.000.327 Dr. Suat Soyer 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Eşi :,Mefharet Soyer 

VH.000.340 Necmettin Bilgin 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Sabriye Şendur 
Kızı : Suphiye Özcan 
Kızı : İsmet Bedük 

Gösterge Da 
l ira N 

300 5 

300 5 

300 
300 

300 5 

300 5 

300 5 

300 5 

450 5 

300 5 

300 5 
300 5 

http://VH.0Cp.32I


Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.346 Yusuf Başkaya 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Eşi : Zehra Başkaya 

VH.000.350 Hafız Ahmet Tezemir 
TBMM Birinci Dönerm Izrnıit Mfltefcvefcüli 
Eşi : Makbule Tezemir 

VH.000.359 Hacı Süleyman Akgün 
TBMM Birinci Dönem îzmir Milletvekili 
Kızı : Fatma Bilgen 

VH.000.361 Selahattin Köseoğlu 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Eşi : F. Nebile Köseoğlu 

VH.000.363 İbrahim Süreyya Yiğit 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Eşi : Mediha Yiğit 
Kızı : Canan Yiğit 

VH.000.366 Abdülkadir Kürkçü 
TBMM Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili 
Kızı : Sevim Kürkçü 

VH.000.370 Bekir Sami 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : Nimet Kunduk 

VH.000.382 Fahrettin Altay 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : Fatma Hayrünisa însel 

VH.000.384 M. Salih Yeşiloğlu 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi : Fethiye Yeşiloğlu 
Kızı : A. Nimet Yeşiloğlu 

Gösterge Day 
l i r a No. 

450 526 

450 581 

300 526 

450 581 

450 581 

300 581 

300 526 

300 581 

300 526 

450 526 

300 526 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.387 H. Hilmi Vaner 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı : M- Nuriye Vaner 
Kızı : Nebahat Konik 
Kızı : Nezahat Dural 

VH.000.388 Hasan Tahsin Sürenkök 
TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili 
Kızı : Rukiye Sürenkök 

VH.000.391 I. Remzi 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : F. Seniha Başer 
Kızı : Huriye Apalak 
Oğlu : M. Reşat Berktin 

VH.000.400 Mehmet Şükrü Üçüncü 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Melahat Üçüncü 

VH.000.401 Mehmet Nafiz Özalp 
TBMM Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Eşi: Kadriye Özalp 

VH.000.402 İbrahim Hakkı Akgün 
TBMM Birinci Dönem Ergani Milletvekili 
Kızı : Nesligör Akgün 
Kızı : Mühübe Akgün 

VH.000.411 Yunus Karlıova 
Eşi : Zehra Karlıova 

VHO00.415 Hakkı Sutekin 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Eşi : Hatice Sutekin 
Kızı : Sadiye Yazgan 
Kızı : N. Muazzez Karagülle 

Gösterge D 
Lira N 

300 
300 
300 

300 

300 
300 
300 

300 

450 

5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 

5 

5 

300 
300 

450 

450 
300 
300 

5 
5 

6 

5 
5 
5 



Ç/9 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.417 

VH.000.422 

VH.000.423 

VH.000.425 

VH.000.426 

VH.000.427 

VH.000431 

VH.000.437 

Harun Atay 
Gaybubeti Tahakkuk Eden 
Eşi : Nafia Atay 
Kızı : Fatma Atay 
Mustafa Ragıp Soylu 
1BMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Vuslat Suel 
Kız ı : Bedia Şahenk 
Hüseyin Aydın 
Abu Islah Köyünden 
Eşi : Hanife Aydın 
Kızı : Müveddet Aydın 
Cafer Tayyar Eğilmez 
TBMM Birinci Dönem Edirne Milletvekili 
Eşi : Emine Melek Eğilmez 
Avni Paşa 
TBMM Birinci Dönem Saruhan Milletvekili 
Kızı : F. Bedia Vardar 
Mehmet Vehbi Bolak 
TBMM Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili 
Eşi : Saffet Bolak 
Kızı : H. Edibe Alpan 
Müfit Kurutluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Eşi : Saliha Teslime Kurutluoğlu 
Kadri Oktay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 

Gösterge Day 
l i r a No 

450 685 
300 68 

300 526 
300 52 

450 685 
300 685 

450 52 

300 526 

450 526 
300 526 

450 526 

300 526 
300 526 



-ç / ıo 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.438 

VH.000.439 

VH.000.440 

VH.O0Û.45O 

VH.000451 

VH.000.454 

VH.000.457 

VH.000.465 

VH.ÛOD.467 

Mustafa Fevzi 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Verine Oltulular 
Mehmet Tevfik Kütükbaşı 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Kızı : Makbule Şahsuvar 
Mehmet Ragıp Topala 
TBMM Birinci Dönem Amasya Milletvekili 
Kızı : K. Veliye Topala 
Kızı : A. Saime Gün 
Kızı : E. Bahire Topala 
Ahmet Hamdi Yalman 
T.B.M.M. Birinci Dönem Canik Milletvekili 
Kız ı : E. Ülker Savucu 
Mehmet Necati Memişoğlu 
TBMM Birinci Dönem Lazistan Milletvekili 
Kızı : Mesture Memişoğlu 
H. Sırrı Bellioğlu 
TBMM Birinci Dönem Milletvekili 
Kızı : Kamuran Kıyası 
Mehmet Alim Çınar 
TBMM Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 
Raif Dinç 
Sivas Kongresine Geçirilen Temsili Heyeti Üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Dinç 
Kızı : Nebile Dinç 
Şevket Canan Er 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Nezihe Tanyolaç 

Gösterge Da 
l i r a N 

300 5 

300 5 

300 5 
300 5 
300 5 

300 5 

300 5 

300 5 

300 5 
300 5 

450 5 
300 5 

300 5 



- Ç/11 -

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.469 Cevat Abbas Gürer 
TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekili 
Kızı : Mualla Gürer 

VH.000.470 M. Ali Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Kütahya Milletvekili 
Eşi : Z Melahat Barlas 

VH.000.471 Mustafa Sabri Baysan 
TBMM Birinci Dönem Sürt Milletvekili 
Eşi : Şefika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 

VH.000.477 Asım Celalettin Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili 
Kızı : M. Azize Turgay 
Kızı : F. Azize Öztekin 
Kızı : N. Azize Öztekin 

VH.000.478 Talat Paşa 
Sadrazam 
Eşi : Hayriye Bafralı 

VH.000.480 Halil ibrahim 
Şehit Çarkçı Yüzbaşı 
Kızı : Iclal Bengü 
Kızı : Necibe îlvan 
Oğlu : Celalettin Ertan 

VIİ000.482 Adü 
Usat ile vukubulan müsademede şehiden vefat eden Kızılca ^ 

hiyesi Müdürü 
Kızı : îffet Meral 

VH.000.483 Şevket Kurt 
27 Mayıs'ta ayağım kaybeden 

Gösterge Day 
l i ra No 

fa-

300 526 

450 526 

450 526 
300 526 

300 526 
300 52 
300 52 

450 52 

300 4 
300 4 
300 4 

300 4 

600 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.487 Tahir Kucur 
TBMM Birinci Dönem İsparta Milletvekili 
Kızı : Tuna Kucur 
Kızı: F. Türkan Kaya 
Kızı : H. Türkan Şaklar 

VH.000.496 Arif Baysal 
TBMM Birinci Dönem Konya Milletvekili 
Kızı : Şerife Baysal 

VH.000.497 Turan Emeksiz 
Şehit 
Annesi : Zeynep Emeksiz 

VH.000.502 Sökmen Gültekin 
28 Mayıs 1960 gecesi bir kazaya kurban giden 
Babası : Ali Gültekin 

VH.O0O.5O3 ibrahim Cevdet 
TBMM Birinci Dönem Karasi Milletvekili 
Kızı : Zarife Sarıbeyler 

VH.000.510 Mehmet Şerif 
TBMM Birinci Dönem Sinop Milletvekili 
Kızı : Nimet Nefise Kayhan 

VH.O0O513 Enver Tekant 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Fahıire Tekant 

VH.000.514 Mahmut Esat Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Kızı : Ay Bozkurt 

VH.000.516 Ragıp Yoğun 
TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekili 
Eşi : Cevahir Yoğun 
Kızı : Fethiye Yoğun 

Gösterge Da 
l ira No 

300 
300 
300 

300 

5 
5 
5 

5 

300 

300 

300 5 

300 5 

450 5 

300 5 

450 5 
300 5 



- C/13 -

Sicil No. 

VH.000.518 

VH.000.521 

VH.000.522 

VH.000.524 

VH 000.526 

VH.000.527 

VH.000.529 

VH.000.530 

VH.000.533 

VH 000.536 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Ziya Gökalp 
Kızı : Hürriyet Gökalp 
Salman Pak 
Milli Mücadelede yararlılık gösteren 
Memduh Necdet Erberk 
TBMM Birinci Dönem Şarkikarahisar Milletvekili 
Eşi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kılıç 
Hüseyin Onur 
28 Nisan 1960'da İstanbul Beyazıt Meydanındaki nümayişte b 
cağım kaybeden 
Hüseyin Çelik 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kız ı : Güzide Koksal 
Kızı : Nebahat Türktan 
Salih Atalay 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Şükriye Ekin 
Rüştü Bozkurt 
TBMM Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Kızı : Şefika Sahan 
Halit Akmansu 
Milli Mücadelede fevkalade hizmetleri görülen 
Kız : Nermin Akmansu 
Necati Kumla 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Şükriye Kumla 
Kızı : Vasfiye Kumla 
Servet Akdağ 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Eşi : Emine Akdağ 

Gösterge 
Lira 

300. 

600 

45Q 
300 

600 

300 

303 

300 

300 

300 

300 
300 

450 



- Ç / 1 4 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.540 Hasan Taraşh (Tokcan) 
TBMM Birinci Dönem Denizli Milletvekili 
Kızı : Hatice Taraşh 

VH.000.541 Tahir 
TBMM Birinci Dönem îzmir Milletvekili 
Eşi : Gamide Barlas 

VH.000.542 Yusuf Ziyaettin Basara 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Fatma Tüzehra Basara 
Kızı : Emine Lütfiye Basara 

VH.000.545 M. Sadık Sevtekin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Seniha Leman Sevtekin 
Kızı : Semiha Sevtekin 

VH.000.547 Mehmet Hulusi Erdemir 
TBMM Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili 
Eşi : Ayşe Erdemir 

VH.000 548 Lütfii Tigrel 
Kızı : Saniye Pirinççioğlu 
TBMM Birinoi Dönem Diyarbakır Milletvekili 

VH.000.549 Hulusi Kütluoğlu 
TBMM Birinci Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Kutluoğlu 

VH.000.553 Mustafa Vasfi Süsoy 
TBMM Birinci Dönem Tokat Milletvekili 
Kızı : Nefise Süsoy 

VH.000.554 Veysel Rıza 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Refika Başar 
Kızı : Saadet Kontek 

Gösterge Day 
l i r a No. 

300 • 526 

450 526 

300 526 

300 526 

300 58 

300 58 

450 526 

300 526 

300 52 

300 526 

300 52 

300 52 



Ç/Î5 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.557 

VH.000.560 

VH.000563 

VH.000.567 

VH.000.569 

VH.000.574 

VH.000.577 

VH.000.579 

VH.000.584 

Haydar Arslan 
TBMM Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : Suzan Arslan 
Mustafa Vehbi 
TBMM Birinci Dönem Niğde Milletvekili 
Kızı : Duriye Alkoç 
Hüseyin Hüsnü Işık 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : Emine Işık 
Kızı : Fatma Davran 
Kızı : S. Fikriye Kuyaş 
Rafet Belen 
TBMM Birinci Dönem İzmir Milletvekili 
Eşi : Perihan Belen 
İbrahim Ruşen Murathan 
TBMM Birinci Dönem Gümüşhane Milletvekili 
Kızı : Safiye Murathan 
Kızı : Saadet Mısırhoğlu 
Arslan Toğuz 
TBMM Birinci Dönem Maraş Milletvekili 
Eşi : Nazmiye Toğuz 
Server Ahiska Atabeyoğulları 
TBMM Birinci Dönem Ardahan Milletvekili 
Eşi : Saniye Ahiska 
Mehmet Necip Güven 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Mükrime Beşkardeş 
Kızı : Makbule Mutlu 
Mehmet Sami Arkan 
TBMM Birinci Dönem İçel Milletvekili 
Eşi : F. Talia Arkan 

Gösterge Da 
Lira N 

300 5 

300 5 

450 5 
300 5 
300 5 

45Q 5 

300 5 
300 5 

45Q 5 

450. 5 

30Ö 5 
300 5 

450 5 



Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH000.585 Halil 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Naile Araş 

VH.000.587 Şaban Vehbi Öztekin 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Eşi : Behiye Öztekin 

VH.000.589 Zekai Apaydın 
TBMM Birinci Dönem Adana Milletvekili 
Kızı : F. Türkan Apaydın 

VH.000.590 Mehmet Emin Lekili 
TBMM Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Eşi : Firdevs Lekili 
Kızı : B. Tüzzehra Özyiğit 
Kızı: S. Melaike Özkutlu 
Kızı : M. Tülmülk Lekili 

VH.000.593 Emin Erkul Seyitoğlu 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : F. Hürrem Erkul Seyitoğlu 

VH.000.598 Ahmet Baytar 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı: Emine Enginer 

VH000.600 Hakkı Ungan 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Kızı : Ayten Ungan 
Kızı : Zühtiye Ungan 

VH.000.603 Arif Hikmet Özdemir 
TBMM Birinci Dönem Bitlis Milletvekili 
Kızı : Saliha Özdemir 

-Ç/16 

Gösterge Day 
lira No 

3ÖQ 52 

45Q 52 

300 52 

45Q 58 
300 526 
30Q 52 
3QQ 52 

300 526 

300 526 

300 58 
300 58 

300 526 



- Ç/17 -

Sicil No. 

VH.000.608 

VH.000.613 

VH.000.618 

VH.000.620 

VH.0O0621 

VH.000.626 

VH.000.627 

VH.O0Q.629 

VH.000.631 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge Day 

Lira N o 

Kemal Kahpçıoğlu 
İstiklal Savaşına katılarak emsallerinden üstün başarı göstererek 
Kemal 
Boğazlıyan Kaymakamı 
Kızı : Müzehher Sel 
Kızı : Müşerref Güren 
Reşat Aybar 
TBMM Birinci Dönem Sarühan Milletvekili 
Kızı : Afife Aybar 
Kızı : Samime Kalkan 
Halil Hulki Avduk 
TBMM Birinci Dönem Siirt Milletvekili 
Kızı : Safiye Avduk 
Ali Fethi Okyar 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : F. Galibe Okyar 
Kızı : F. Nemıin Okyar 
Osman Kadri Bingöl 
TBMM Birinci Dönem Muş Milletvekili 
Kızı : Fahriye Bingöl 
Mehmet Vasfi 
TBMM Birinci Dönem Sivas Milletvekili 
Kızı : Aytekin Karakul 
Kızı : E. Türkan Karakul 
Ali Sabri Güney 
TJB.M.M. Birinci Dönem içel Milletvekili 
Kızı : Tolunay Güney 
H. Sıddık Haydari 
TBMM Birinci Dönem Van Milletvekili 
Eşi : A. Faize Haydari 

61010 6 

300 6 
300 2 

30Q 52 
30fl 52 

300 58 

450 526 
3ÖÖ 52 

300 58 

300 52 
300 52 

300 52 

450 52 

http://VH.O0Q.629
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Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

V t t O C C ^ 

VH.000635 

VH.O0O.637 

VH.000,643 

VH.000.647 

VH.000.650 

VH000.657 

VH.000.662 

VH.000.667 

VH.000.668 

VH.000.670 

Ahmet Hilmi Kalaç 
TJB.M.M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili 
Kızı : P. Nebile Canka 
İhsan Hamit Tigrel 
Sivas Kongresince seçilen Temsili Heyeti Diyarbakır Üyesi 
Abdurrahman Özgen 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi Kumandanı 
Yakup Örgü 
Van ili Tımar Bucağı Gedik Bulak Köyü 
Yusuf Çelik 
Hopa İlçesi, Başoba Köyü 
Eşi : Makbule Çelik 
Rezzak Altun 
Göle Çayırbaşı Bucağı Yeleçli Köyünden 
Eşi : Esma Altun 
Rıza Hacıoğullan 
Eleşkirt İlçesi Mollasüleyman Köyünden 
Eşi : Gülzade Hacıoğullan 
İsa Güneş 
Eleşkirt İlçesi Mollasüleyman Köyünden 
Şükrü Çelkay 
TBMM Birinci Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Kızı : Sadiye Sarısoy 
İsmail Suphi Soysallıoğlu 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : E. Gönül Soysallıoğlu 
Kızı : H. İnci Tokgöz 
Süleyman Sırrı tçöz 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Kadriye Aksoy 

Gösterge Day 
l i ra No 

300 52 

600 52 

600 8 

600 8 

450 58 

450 8 

450 8 

ÖCÜ 23 

300 58 

3001 52 
30a 52 

300 58 
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SicU No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.000.671 Mazhar German 
TBMM Birinci Dönem Aydın Milletvekili 
Eşi : Mürşide German 
Kızı : S. Türkân Pirinççioğlu 

VH.000.673 Kazım Özalp 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Eşi : Müveddet Özalp 

VH.000 674 Hacı Altmer 
Kore Savaşında üstünlük kahramanlık gösteren Mehmet oğlu 

VH.000.676 İbrahim Turhan 
TBMM Birinci Dönem Mardin Milletvekili 
Kızı : Nermin Turhan 
Kızı : Ayhan Turhan 

VH.000.678 Hüseyin Hacım 
TBMM Birinci Dönem Karesi Milletvekili 
Kızı : Z. Nezade Eken 
Kızı : Perihan Fetvacı 

VH.000.679 A. Dursun Yalvaç 
TBMM Birinci Dönem Çorum Milletvekili 
Kızı : Turan Yalvaç 

VH.000.680 Rüstem Haşimoğlu 
TBMM Birinci Dönem Oltu Milletvekili 
Kızı : Vasfiye Özerarslan 

VH.000.681 Ahmet Mazhar Akif oğlu 
TBMM Birinci Dönem İstanbul Milletvekili 
Eşi : Nazife Canide Akifoğlu 
Kızı : N. özlem Akifoğlu 

VH.000 683 İsmail Naim 
TBMM Birinci Dönem Erzurum Milletvekili 
Eşi: Esma Naime Sanıvar 
Kızı : Fahriye Mutlu 

Göstemge Daıyaa 
Lina No, 

450 5269 
300 5269 

45Q 5269 

600 1062 

300. 5269 
300 5269 

300 5269 
30*0 5269 

300 5269 

300 5269 

450 5269 
300 5269 

450 
300 

5269 
5269 



— Ç/20 

Sicil No. Aylık sahiplerinin isimleri 

VH.CÖ5.981; Fevzi Çakmak 
TBMM Birinci Dönem Kozan Milletvekili 
Kız Kardeşi : Netoabat Çakmak 

VH.W6.576 Mehmet Akman 
Kore Türk Silahlı Birliği aşçısı 
Eşi : Satı Akman 

VH.511.801 Ali Rıza Acara 
TBMM Birinci Dönem Batum Milletvekili 
Eşi : Asiye Acara 

VH.512.735 Yusuf Bahri Tathoğlu 
TBMM Birinci Dönem Yozgat Milletvekili 
Kızı : Fatma Tathoğlu (Süray) 

VH.512.741 Hayrullah Erkan 
Maraş Ulumi Rızaiye Muallimi 
Eşi : Ayşe Erkan 

VH.512.745 Nurettin Yeniay 
Vatani hizmet yapmakta iken kaybubeti tahakkuk eden 
Kızı : Munise Yeniay 
Kızı : Fethiye Yeniay 

VH.532.290 Reşat Ağangar 
TBMM Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
Kızı : Emişen Emre 

VH.548.621 Mustafa Fikri 
TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili 
Kızı : A. Zerrin Arıkoğlu 
Kızı : Ülker Alkaya 

Gösterge D 
Lira N 

3QQ 5 

450 6 

450 

300 

450 

300 
300 

300 

300 
300 

http://VH.W6.576
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Sicil No. 

VH.578.854 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Oösttetigâ Dtaiyîurtd 

Liıta Nlo, 

VH.58Q.129 

VH.587.623 

VH.590.501 

VH.591.100 

VH.593-424 

VH.594.269 

Mevlüt Meriç 
5.31971 tarihinde (ODTÜ'de) meydâna gelen silahlı çatışmada 
şehit olan 
Kızı : Meryem Meriç 
Kızı : Fatma Şahin 
Hüseyin Sıtkı Gür 
T.B.M.M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili 
(Kızı: Nuriye idil 
Asım Sirel 
TBMM Amasya Milletvekili 
Kızı : Z. Zübeyde Elli 
Mehmet Akif Ersoy 
TBMM Birinci Dönem Burdur Milletvekili 
Kızı : Suat Ersoy 
Kızı : F. Cemile Doğrul 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
TBMM Birinci Dönem Bursa Milletvekili 
Kızı : Esma Yalvaç 
Kızı : A. Hesna Akman 
Kızı : Meliha Çetinkaya 
Ahmet Cemalettin 
TBMM Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili 
Kızı : Cemile Ulusoy 
Hasan Tahsin Üzer 
TBMM Birinci Dönem izmir Milletvekili 
Kızı : H. Nimet Tarakçıoğlu 

300 158Ö 
30Ö 158Ö 

300 5269 

300 5269 

300 
300 

300 
30Q 
300 

300 

5269 
5269 

5269 
5269 
5269 

5269 

300 5269 

http://VH.58Q.129
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Sicil No. 

VH.595.977 

VH.595.978 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Gösterge Da 

Lira N 

VH.596.649 

VH.596.962 

VH.601.099 

VH.601.307 

VH.601.457 

VH.601.458 

Kemal Bahadır Demir 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi : Melek Sina Demir 
Mehmet Şamlı Baydar 
Amerika'nın Los Angeles şehrinde görevli iken katledilen 
Eşi: N. Güner Baydar 
Kızı : A. Safiye Baydar 
Kızı : Asuman Baydar 
Naci Tabir Nuri 
Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Eşi: T. Rüveyde Tuna 
Asım Güleşen 
Kore Savaşma katılan Ali oğlu 
Talip Yener 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken şehit edilen 
Annesi : Nuriye Yener 
Babası : Sabri Yener 
Eşi: Saniye Yener 
Oktay Cirit 
Lübnan'ın Beyrut şehrinde görevli iken şehit edilen 
Eşi : F. Gülen Girit 
Kızı : M. Ece Cirit 
ismail Şevket Erez 
Fransa'nın başkenti Paris'te görevli iken, görev başında şehit 
edilen 
Eşi : F. Necla Erez 
Hüseyin Daniş Tunahgil 
Avusturya'nın 'başkenti Viyana*da görevli iken görevi başında 
şehit edilen 
Eşi : F. Firuze Tunahgil 
Kızı : H- Periel Tunahgil 

450 

450 
300 
3C0 

450 

60)0 

300 
30Ö 
450 

450 
300 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

2 
2 
2 

2 
2 

450 2 

450 
300 

2 
2 
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Kanun 
No 

CETVELİ 

1050,̂  
5209 J 
1375 

2182^ 
2876$ 
2510 
2755 

3142 

4635 

5368 
5392 

5602 

(MühaSebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösteri
len hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren kanun. 
Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Li

mana ve Züriı'te Şark Demfcryoları Bankaisı arasında münakit 4 
kıta lititMafname ve merbutatının taktiklerine ait Kanun. 
Tababet ve şuabatı sanaflarının tarz ve icrasına dair olan 1İ219 sayıh 
Kanuna eklenen ve eki Kanun. 
İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 
Ankara (Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uz
manlara ait Kanun. 

2832 MÜi Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kuşanı
lacak yabancı devlet tabaatından mütehassıs ve ustalara yapılacak 
mukaveleler hakkında Kanun. 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı Şirketleriyle aktedilen 
10 . 12 . 1928 tarihli 'Mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline 
dair 2 kıta mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun. 

Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 
mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara 'geçici mukaveleler akidi hakkın
da Kanun. 
Verem savaşı hakkında Kanun. 
IBasın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu mad
desinde belirtilen işler. 
Tapulama Kanunu. 

6128) Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo istasyonunun 
6588 ( Tevsii ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilme?! 

6181 
hakkında Kanun. 
iltisak ve kuşak hatları inşaatına dair Kanun. 

Doğu vilayetlerimi 
gelecek yıllara sar 
Devlet Su İşleri G 
nunun 37 nci madde 
Limanlar inşaatı ha 

Karadeniz Teknik 
ması hakkında Kan 
Ege Üniversitesi a 
geçici 4 neü madd 
Aydın, iBalıkesir, 'B 
nizli vilayetlerinde 
lere yapılacak yardım 

Muğla, Denizli, Bo 
gelen yer sarsıntısı 
Kanun. 

Türkiye Atom En 
Milli Eğitim Bak 
okula ilaveten yeni 
Subay, askerii mem 
lara geçici yüklenm 

İlköğretim ve Eğiti 

Yükseköğretim Kre 
Gelecek yıllara geçic 



Kanun 

~G/3 — 

1601 Türk Silahlı (Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
reçlerinin yenMeştiirİmeai amacıyla MMi Savunma İBakanlığına g 
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın 
Kanun. 

6165) İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida 
7027 C hakkınlda Kanun. 
7306^ 
350$ 

1904 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına gele 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun. 

1632 Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması, modern 
lah, araç ve gereçlerle donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jand 
ma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri 
yetkisi verilmesi hakkında Kanun. 

2438 2082 sayılı istanbul, Kayseri, IBursa Kapalıçarşılarmın Onarımı 
İmarı Hakkında Kanunun 1 nci Ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilm 
ne Dair Kanun. 
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H — C E T V E L İ 
I — Yurt İçinde Yerilecek Gündlefikler 

(Madde : 33) 

B — 

C — 

Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri 
Yaşatma Organı Başkanı 
Başbakan 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Genelkurmay Başkam 
Bakanlar 

Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilenler 
Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral ve OramiraÜler 

Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Diya
net işleri Başkanları 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

Memur ve Hizmetlerden : 
Kadro derecesi 1 olanlar 
Kadro derecesi 2 - 3 olanlar 
Kadro derecesi 4 olanlar 
Kadro derecesi 5 - 6 olanlar 
Kadro derecesli 7 - 1 5 olanlar 
Yükseköğretim Kurulu Üyelerine B bendinde gösterilenlerden, 
'kadro 'derecesi 1 olanlar gibi, 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerinede 6245 
sayılı Harcırah Kanununun değişi'k 33 ncü maddesinin (b) ben
dinde sayılanlar gibi harcırah ödenir. 

Gündelik 
Milktan 

TL, 

1450 
1450 
1450 
1300 
1300 
1300 
1300 
130» 
1300 

1300 

1300 

1000 
925 
850 

650 
575 

II — Arazi Üzerinde 

(I 
(50 noi maddenin 1, 2 ,4 ve 5 nci f 
Kadro Dereceleri 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanüar 
7 -15 olanlar 

(I 
(50 ndi maddenin 3 ncü fıkrasın 
personeli iile Tapulama Hâkimler 
Görev Unvanları 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

Tapulama Hâkimleri 
Kadastro ve Tapulama M 
Kontrol veya Yenileme 
Grup Amirleri 

Tapulama Müdür Yardımcıl 
lama, Arazi Kontrol Müh 
Kadastro, Yenileme Fen 
Azası, Kontrol Memurları; E 
Tapu, Kadastro Fen Memurl 
Posta Tapu Memurları 

Teknisyen Yardımcıları; Fen 
leri; Kâtipler, Şoförler; 
dımcı Hizmetler Sınıfı Perso 
Tapulama hizmetlerinde ça 

yenlere yukarıda gösterilen günlü 
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Kamın No, Kanuaun Adı 

a) 1050 /Muhıaseibe-i Umunriye Kanunu 

b) 2490 Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 

— 1/2 — 

I — C E T V E L İ 

Madde 

24 
64 

Fıkra 

83 
2 
7 
7 
7 

Ü9 
41: 
46 

50 

— 
— 
5 
5 
6 
1 
— 
A) 

D 
A) 
N) 

— İflceferde 
— Üferde ve kuruluş merk 
— Tümen ve eşitine kadar 
odan askeri kurum ve kurulu 
için (*) 
— Tümen ve daha üst birli 
lerle eşit kurum ve kuruluşla 
için (*) 

(*) Çarşı pazarlığı ile yapılan 
alımlarda bu miktarlarm üç 
biri uygulanır. 

— 
— 
— 
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Kamum No. Kanumını Adı Madde Fıkra 

c) 4353 4353 sayılı Maliye Bakanlığı Başfaukuk Müşavirliği 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet Davalarımın Takibi Usulerine Dair Kanun. 27 

d) 3904 Onman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa Ek Ka
inim 

e) 5433 (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 10 
f) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanuni. 32 

g) 6200 /Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Teşkflıalt ve Vazife
leri Hakkındaki Kamun, 35 

h) 6686 Devlet Hava Meydanlartnı idetmesii Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun. 6 

28 
,29 
30 
31: 
$4 

8 

5 

1 
2 

/(Taşınmazlara yönelik ayn davala 
hariç) 

(Taşınmazlara yönelik ayn davaia 
hariç) 

14 
i) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğünün Vazife ve Teşkilatı 

Hakkındaki Kanun. 

C) 1 000 irahk ümit 
i 001 liralik limit 

10 000 liralık limit 
10 001 iralak Mmit 

1 
2 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 

~ 110 000 liralık limit 
1 000 liralık sınırlar 

10 000. liralık sınırlar 
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M — CEr 

S. No , 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
% 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

Okulun Adı 

Adana Erkek Lisesi 
Adana Kız Lisesi 
Adana A. Paksoy Kız Lisesi 
Adana Ceyhan Pamukeli Ortaokulu 
Adana Hürriyet Ortaokulu 
Adıyaman Lisesi 
Afyon Lisesi 
Ağrı Naci Gökçe Lisesi 
Amasya Atatürk Lisesi 
Ankara Atatürk Lisesi 
Ankara Fen Lisesi 
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 
Ankara Halide Edip Lisesi 
Ankara Çubuk Lisesi 
Antalya Akseki Şahinler Lisesi 
Antalya Akseki Cevizli Ortaokulu 
Antalya Gebiz Ortaokulu 
Aydın Lisesi 
Aydın Cumhuriyet Kız Lisesi 
Aydın Söke Lisesi 
Aydın Nazilli Sümer Ortaokulu 
Balıkesir Lisesi 
Balıkesir Cumhuriyet lisesi 
Balıkesir Bandırma Ş. Süleymaribey 
taokukı 
Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 
Bingöl Lisesi 
Bitlis Lisesi 

1982 

39 000 
39 00Q 
39 000 
39 000 
39 O0Q 
41 000 
39 000 
41ı 000 
39 000 
39 000 
42 000 
42 000 
39 000 
39 000 
40 000 
40 000 
40 000 
39 0OA 
39 00Q 
39 0001 
39 000, 
39 000 
39 000 

Or-
39 000 
39 ocq 
41 000 
41 000 

S. No, Okulun Adı 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Bolu Lisesi 
Burdur Lisesi 
Bursa Anadolu Lisesi 
Bursa Erkek Lisesi 
Bursa Kız Lisesi 
Çanakkale Lisesi 
Çankırı Lisesi 
Çorum Lisesi 
Çorum İskilip Lisesi 
Çorum Sungurlu lisesi 
JDenizla Lisesi 
Denizli Cumhuriyet Lisesi 
Denizli Yeşilköy Ortaokul 
Diyarbakır Ziya Gökalp L 
Diyarbakır Anadolu Lises 
Edirne lisesi 
Edirne Karaağaç Ortaoku 
Edirne Lalapaşa Lisesi 
Elazığ Lisesi 
Elazığ Anadolu Lisesi 
Erzincan Lisesi 
Erzincan iliç Şeyda Fırat 
Erzurum Lisesi 
Erzurum Nene Hatun Kı 
Erzurum Anadolu Lisesi 
Eskişehir Anadolu Lisesi 
Eskişehir Atatürk Lisesi 
Eskişehir Cumhuriıyet l i s e 



S. No, Okulun Adı (1982 

56 
57 
58 
59 
s6Q 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

Gaziantep Lisesi 
Gaziantep Anadolu Lisesi 
Gaziantep Nizip Lisesi 
Giresun Lisesi 
Gümüşhane Lisesi 
Hatay Antalkya Lisesi 
İsparta Yalvaç Atatürk Lisesi 
îçel Mersin Tevfik S im Gür Lisesi 
İstanbul Galatasaray Lisesi 
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 
İstanbul Behçet Kemal Çağlar Lisesi 

İstanbul Anadolu Lisesi 
istanbul Çamlıca Kız Lisesi 
İstanbul Kadıköy Kız Lisesi 
İstanbul Erenköy Kız Lisesi 

İstanbul Kandil i Kız Lisesi 
İstanbul Üsküdar Kız Lisesi 
İstanbul Kartal Lisesi 
İstanbul Kız Lisesi 
İstanbul Erkek Lisesi 

İstanbul Vefa Lisesi 
İstanbul Büyükçekmeoe Lisesi 
İstanbul Haydarpaşa Lisesi 
İstanbul Slivri Lisesi 
İstanbul Şile Lisesi 
İzmir Kız Lisesi 
İzmir Atatürk Lisesi 
İzmir Buca Lisesi 
İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi 
İzmir İnönü Lisesi 
İzmir Anadolu Lisesi 

40 000, 
42 000 
40,000, 
40 000 
41. 000 
39 000 

39 000 
39 000 
42 00Q 
39 000 
39 CCQ 

42 000, 
39 000, 
39 000 
3,9 00Q 
39 000, 
39 0OQ 
39 000 
39 OOO) 
42 000 

39 000 
39 000 
39 O0Q 
40 000 

40 00Q 
39 Ü00| 
39 000 
39 000, 
39 000 
39 000 
42 000 

S. No. Oku 

87 İzmir Tire Ş. A. 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
1/13 
114 
115 
116 
117 

Lisesi 
Kars Alpaslan Lisesi 

-Kastamonu Abdurra 
Kastamonu İnebolu 
Kayseri Lisesi 
Kırklareli Atatürk L 
Kırşehir Çiçekdağı L 
Konya Gazi Lisesi 
Konya Ereğli Lisesi 
Konya Karaman Lis 
Konya Karapınar Li 
Konya Anadolu Lis 
Konya Hadim Taşk 
Kütahya Kıhçaslan 
Kütahya Simav Lises 
Malatya Turan Em 
Manisa Lisesi 
Manisa Salihli Lisesi 
Kahramanmaraş Lise 
Mardin Lisesi 
Muğla Turgut Reis L 
Muş Lisesi 
Muş Malazgirt Lises 
Nevşehir Ürgüp Lise 
Niğde Lisesi 
Niğde Bor Ş. Nuri 
Ordu Lisesi 
Rize Lisesi 
Sakarya Adapazarı L 
Sakarya Geyve Lises 
Samsun 50 nci Yıl L 
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S. No. Okulun Adı 1982 

îstanlbül Haydarpaşa Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul ŞişM Sağlık Meslek Lisesi 
İstanbul Haseki Sağbik Meslek Lisesi 
îzmir Alsancak Sağlık Meslek lisesi 
İzmir Tepecik Sağlık Meslek lisesi 
İzmir Çevre Sağlık Meslek Lisesi 
Kars Sağlık Meslek Lisesi 
Kastamonu Sağlık Meslek lisesi 
Kayseri Sağlık Meslek Lisesi 
Kayseri Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi 
Kırşehir Sağlık Meslek Lisesi 

Kocaeli Sağlık Meslek Lisesi 

Konya Sağlık Meslek Lisesi 
Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 
Malatya Sağlık Meslek Lisesi 

Manisa Sağlık Meslek Lisesi 

39 000 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000 
39 000 

39 000 

39 000 
39 000 
39 000 
39 000 

S. No. Okulun 

Kahramanmaraş Sağlık Mesl 
Muğla Sağlık Meslek Lisesi 
Nevşehir Sağlık Meslek Lises 
Niğde Sağlık Meslek Lisesi 
Ordu Sağlık Meslek Lisesi 
Sakarya Sağlık Meslek Lises 
Samsun Sağlık Meslek Lisesi 
Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
Sivas Atatürk Sağlık Meslek 
Tekirdağ Sağlık Meslek Lise 

Tokat Sağlık Meslek Lisesi 

Trabzon Sağlık Meslek Lises 

Urfa Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Sağlık Meslek Lisesi 
Yozgat Atatürk Sağlık Mesle 

Zonguldak Sağlık Meslek Lis 
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R - Cetveli 
(Harcamalara ffişlrîh FomıiU) 



R — C E 

100 — PERSONEL GİDERLERİ : 

110 — AYLIKLAR : 

a) İlgili mevzuatına göre ödenecek Devlet memurları aylıkları, askeri 
personel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları aylıkları; 
Özel Kanunlarındaki hükümlere dayanılarak Yüksdköğretim Kurulu ve 
ibenzeri kurulların başkan ve üyeleririin aylık ücretleri, 
— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların 
ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 
— 657 sayılı Yasanın, 1327 sayılı Yasanın 78 nci maddesiyle değişik 
geçici 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 
— Kadroya dayalı vekalet ücretleri ile yasal aylığın «asgari ücret» sevi
yesine yükseltilmesinden doğan farklar; 

b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Yasanın 14 ncü maddesi
nin (D) fıkrasıyla 15 nci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 ncu mad
deleri gereğince TC Emekli Sandığına (2360 sayılı Yasanın hükmü dikka
te alınarak) yapılacak ödemeler. 

c) Gösterge üstü ödemeler : Kazanılmış haktan sayılan (1400) üstü gös
terge karşılıkları ve yasaları gereğince gösterge rakamlarına eklenecek 
50 - 900 ek gösterge karşılıkları; 
d) Emsal farkları : Yabancı ülkelerde çalışan Devlet memurları ve as
keri personelin aylık emsal farkları; 
Bu kalemden karşılanır. 

Î20 — SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ : 

a) Sözleşme ile çalıştırılacak personelin sözleşmeler çerçevesinde öde
necek ücretleri, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde çalıştırılacak ya
bancı uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve yerel mevzuat ile örf ve 
âdet gereğince yapılacak her türlü ödemeler ve intibakı yapılamayan 
Türk uyruklu personelin (ilgili mevzuatına göre intibakları yapılıncaya ka
dar) ücretleri, 

V E L İ 

b) NATO projesi ile 
dayanarak Bakanlar K 
leşme ücretleri ile geç 
lin ücretleri ve sözleşm 
şılığı NATO'dan geldiğ 
c) Yabancı uzman ve 
retler ve ücret dışı her 
d) Mevzuatı gereğinc 
kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır 
Ancak, sözleşme ile ça 
cılarının mevzuata day 
ları Maliye Bakanlığın 
narak Bakanlar Kurul 
cağı personelin ücretler 
mr. 

130 — İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
İş Kanunu kapsamına 
süreli olarak Maliye B 
rın günlük ve gereğind 
mesi, grev, lokavt yasa 
pılacak ödemeler, ayn 
çalışma karşılıkları ve 
Mevzuatı gereğince So 
nek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanı 

140 — SOSYAL YARDIMLA 
Kanun ve kanuna day 
ödenecek; 
a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 



c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı, 
e) Giyecek yardımı, 
f) Yiyecek yardımı, 
g) Diğer yardımlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

15» — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 

a) Huzur Ücreti : Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve ka
rarnameler gereğince kurulan komisyon ve kurulların memur olmayan 
üyelerinin huzur ücretleri ile kanuna göre üyelere ödenecek huzur hak
ları, 
b) Fazla Çalışma Ücretleri : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği» ile diğer fazla çalışma yasa, tüzük ve yönetmeliklerine göre öde
necek olan fazla çalışma ücretleri, 
c) 3.9.1974 gün ve 7/8840 sayılı Kararname gereğince nüfus yenileme 
işleminde çalışan memurlara kararname esaslarına göre ödenecek ücretler, 
d) Konferans Ücreti : Bütçe Yasasının ilgili maddesine göre ödenecek 
konferans ücretleri, Yay - Kur sınav, organizasyon ve değerlendirme 
giderleri, 
e) Ek Ders Görevi ve Sınav Ücreti : Mevzuatına göre saptanan saat 
başına ek ders ve sınav ücretleri, 
f) Ek dersle görevlendirilmiş memur olmayan kişilerin Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

160 — TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLER : 

a) îş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı : İlgili mevzuatına 
göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları ve mali 
sorumluluk zammı, (Kefalete tabi Devlet memurlarına ödenen iş riski, 
iş güçlüğü veya mali sorumluluk tazminatlarının hangi şartlarla ve ne 
miktarının kasa tazminatı sayılacağı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 
b) Hizmeteri tazminatı : 182 sayılı Hizmet ve Seyis Erleri Hakkındaki 
Yasaya göre ödenecek olan hizmeteri tazminatı, 

c) Tayın bedeli : Yasalar 
taamiye bedelleri ile sivil 
d) Özel kanunlar gereğinc 
rınca ödenecök sıkıyönetim 
ve dalış tazminatı; 31.12.19 
cek tazminatlar ile diğer ö 
e) Ek görev tazminatları, 
f) 1765 sayılı Yasanın, 1 
16 ncı maddesinin 2 nci fıkr 
g) Mevzuatı gereğince öde 
h) Devlet lisans sınavı öd 
i) Ödül; 657 sayılı Devle 

ğince çıkarılacak tüzük yü 
yapılacak ödemeler ile 926 
çıkarılan tüzükler gereğince 
j) Diğer ödüller, 
Bu kalemden karşılanır. 

170 — ÖDENEKLER : 

Kanun ve kanuna dayanan 
ödenecek ödenekler bu kale 

180 — TEDAVİ YARDIMI VE C 

a) Tedavi yardımı ve cen 
cek her türlü giderler ile il 
ca satın alınacak ilaç ve ge 
yapılan eczanelere yapılac 
olan Silahlı Kuvvetler per 
daki temsilciliklerimizde ve 
ce öldürülen memurlar iç 
giderleri, 
b) Tedavi yolluğu : Özel 
göre ödenecek olan tedavi y 
Bu kalemden karşılanır. 



190 — DİĞER PERSONEL GİDERLERİ : 

a) Harçlıklar : Askeri öğrencilere özel mevzuatına göre ödenecek harç
lıklar ve Polis Koleji öğrencileri ile diğer sivil okullardaki parasız yatılı 
öğrencilere Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlık arasında tespit edilecek 
ve aylık asgari ücretin yüzde 5'inden az, yüzde lO'undan fazla olmamak 
üzere yapılacak aylık harçlık ödemeleri ile; yükseköğretim kurumlarında 
araştırma ve incelemelerle ilgili olarak düzenlenen her türlü sosyal, bilim
sel, teknik ve kültürel toplantı ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve 
oturma giderleri, (Öğrencilere ödenecek gündelik 175 lirayı geçmemek 
üzere) toplantıya katılmanın zorunlu kıldığı kayıt, harç ve aidat giderleri, 
b) Er ve erbaş harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş harçlıkları 
ile munzam harçlıkları, 
c) Staj ve öğrenim giderleri : Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim gider
leri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar; 657 sayılı Yasa 
gereğince dış ülkelere yollananlardan 657 sayılı Yasaya 1327 sayılı Yasayla 
eklenen ek geçici 37 nci madde kapsamına girenlerin ve burssuz olarak 
yurt dışına gönderilenlerin aylıkları ile öğrenci baremi arasındaki farklar 
(657 sayılı Yasanın 79 ncu maddesi hükmü saklıdır.); Milli Savunma Ba
kanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla ilgili kayıt ve diğer öğrenim 
giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencile
rin yapacakları, Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliğinin 13 ncü 
maddesi gereğince öğrencilere yapılacak ödemeler, memur olmayan (Sivil 
öğrenci, sporcu gibi) kişilere yapılacak tedavi giderleri. 
d) 2334 sayılı Kanun uyarınca, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liğinde görevlendirilecek uzman personele yapılacak yol masrafları, ba
rındırma ve yemek giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

200 — YOLLUKLAR : 

210 — YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI : 

a) Yurt içi geçici görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak her çeşit gezi ve 
oturmalarda (geçici ve daimi personele) 6245 sayılı Yasa, çeşitli kararna
me ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödemeler, mahkûm veya tutuk

luların şevkine memur 
dışına çıkan jandarma e 
b) Yurt içi turne faal 
Senfoni Orkestraları ve 
görevlilerin ikamet gide 

Bu kalemden karşılanır. 

220 — YURT İÇİ SÜREKLİ 

6245 sayılı Kanun, çeş 
ve daimi personele) ya 
lanamayan kalifiye işçi 

230 — YOLLUK KARŞILIĞI 

Fiilen arazi üzerinde ç 
görev yapanlara Bütçe 
karşılanır. 

240 — YURT DIŞI GEÇlCl G 

Yurt dışına ve yurt dışı 
Yasa, çeşitli kararname 
kalemden karşılanır, 

250 — YURT DIŞI SÜREKL 

Yurt dışına veya yurt d 
name ve yönetmelikler 
lanır. (Yurt dışı yolcul 
çalışma veya toplantın 
gibi ödemeler ile dış s 
250 nci harcama kalem 

260 — TAHLİYE GİDERLER 

Özel koşullarda ve ol 
matı gereği, dış ülkeler 



ile birlikte görev yaptıkları ülkeden tahliyesinin gerektirdiği giderler bu 
kalemden karşılanır. Bu harcama kalemindeki ödenek yıl içinde diğer 
kalemlere aktarılamaz, 

300 — HİZMET ALIMLARI : 

3101 — MÜŞAVİR FİRMA VEYA KİŞİLERE ÖDEMELER : 

a) Proje yarışma ödülü : Yarışma konusu olan projelere yarışma sonu
cunda önceden belirlenen bedelin ödül olarak ödenmesi, 
b) Proje düzenleme giderleri : Kuruluşların kendi personelleri dışındaki 
kişilere hazırlattıkları proje bedelleri ile ancak bilgisayarlarca hazırlan
ması zorunlu olan programların satın alma bedelleri; Devlet Planlama 
Teşkilatının 91 ve 340 sayılı yasalar çerçevesinde ve bunlar dışında yaptı
racağı araştırma, inceleme, etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her 
türlü giderler ile 1982 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve 
izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının ilgili maddeleri gereğince 
idareyi ve idari metotları yeniden düzenleme çalışmaları için kurulacak 
komisyonlar ve Hükümet Programına göre kurulan Danışma Kuruluna 
Devlet memurları dışından katılacak olanlara Bakanlar Kurulu kararı 
ile saptanacak tutarlar üzerinden ödenecek ücretler, 
c) Büirkişi, ekspertiz ücretleri ve giderleri : Hizmetin gerektirdiği bilir
kişi ve ekspertiz ücretleri (adli, idari ve sportif hakem kararlarına ilişkin 
giderler dahil) haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal 
eden kıymetlerin değer biçme giderleri, laboratuvar tahlil giderleri, 
d) Harita yapım giderleri : 203 sayılı Yasa gereğince harita alım ve ya
pım işlerinin gerektirdiği her türlü giderler, 
e) İhale yoluyla yapılan tarımsal mücadele işleri : İhale yolu ile yapılan 
•tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler, 
f) Devlet malı dış temsilcilik binalarının yönetim ve işletilmesi mahalli 
örf ve âdetler gereğince uzman firma veya kişilere verildiği takdirde, söz
leşmeler; gereğince yapılacak ödemeler, 
g) Devlet malı gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

ULAŞTIRMA GİDERLE 

a) Telefon giderleri : Te 
telefon tesis, bakım ve nak 

b) Posta - telgraf giderle 
giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

TAŞIMA GİDERLERİ : 

a) Diğer tertiplerin esas 
leri dışındaki (taşıma önces 
leri ile bunlara ilişkin gide 
ve liman giderleri dahil), 

b) Sonunda muayene kay 
alan er ve erbaşların muay 
gönderilmesi halinde geçec 
naklama ve nakil giderleri; 
verilecek konaklama ve n 
konaklama, barındırma gi 
bakım ve korunma giderle 
geçiş ücretleri; yoksul has 
şehir içi otobüs ücretleri, k 
resmi ve sivil vasıta ücretle 
Bu kalemden karşılanır. 

TARİFEYE BAĞLI ÖDE 

a) İlan : Her türlü ilan v 
b) Sigorta giderleri : Diğ 
olarak ödenen sigorta gid 
memesi esastır. 
Ancak, 

aa) Yanıcı, patlayıcı mad 
sigorta giderleri, 



bb) Dış ülkelerdeki Devlet malı temsilcilik binaları ile Devlet malı eşya
nın ve kira ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu 
varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerler
de organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz ko
nusu yerlerin sigorta giderleri, 
cc) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (Tam kasko), 
dd) Evrakı müspitelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve 
navlun giderleri, 
c) Komisyon, 
d) Kovuşturma giderleri : Suçüstülere gidecek adalet memurları ile dok
torların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve tanıkların ücret ve yol 
giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyileştirme ve otopsi giderleri; 
suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sanıkların bir yerden diğer yere yol
lanma giderleri; mahkeme ilan bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adli 
müzaheret giderleri; Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcılar 
tarafından açılacak davalar giderleri; Medeni Kanunla ve başka yasalar 
gereğince yargıcın ve ticaret sicili memurunun kendiliğinden görmeye ve 
yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret altında bulun
durulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenler, sınır dışına çıkarılacak 
ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların ve 3236 
sayılı Yasa gereğince mahkeme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin 
sevk ve iaşe giderleri; 647 ve 2253 sayılı Yasalar gereğince alınan tedbir 
kararlarının infaz, gözetim masrafları ve para cezalarının tahsili ile ilgili 
giderler, 
e) Diğer tarifeye bağlı ödemeler : Her türlü ve her yerde kullanılan rad
yo, televizyon, abone ücretleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

350 — KİRALAR : 

a) Gayrimenkul Kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve 
ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin garaj kiraları; 
Amerikan Askeri Heyeti Başkanı ile Kara, Hava, Deniz Grup Başkanının 
ikametleri için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobilyasız ola

rak kiralanacak binalar v 
giderler; 
Büyükelçi, Daimi Delege 
lar 'için 'kiralanacak Kon 
garaj kiraları dahil); bu 
Devletçe bütçeden öden 
bütçenin ilgili tertiplerind 
Ev sahibi tarafından yap 
•tutulacak binalar için ve 
simleri : 
Dış kuruluşlar için kirala 
minat ve garanti bedeli g 
Bakanlar Kurulu tarafınd 
net aylığa göre çok yüks 
görevle bulunan 657 sayıl 
Silahlı Kuvvetleri Person 
fından temsil yönü ve ni 
lığın uygun görüşü üzerin 
telefon ve genel giderler 
aylığın 1/3'ünü aşması h 
% 30'u memur tarafınd 
sinti yapılmamak koşuluy 
b) Makine, alet ve taşı 
leşmeleri gereğince öden 
c) Nükleer yakıt kirası; 
d) Devletin yurt dışında 
lik, aydınlatma, ısıtma, 
raflar, 
Bu kalemden karşılanır. 

360 — MAKİNE, TEÇHİZAT, 

a) Taşıt onarımı : Taşı 
lecek işçilik ücretleri, on 
derler, 



b) Makine, teçhizat, demirbaş bakım ve onarımları sabitleştirilmiş, hare
ketli veya taşınabilen makine teçhizat ve demirbaşın 500 000 liraya kadar 
bakım ve onarımları ile onarım malzemeleri, yedek parçalar; icabında 
mukavele ile teknik müesseselere ödenecek yıllık bakım ve tamir gider
leri; bunlara ilişkin diğer giderler. 
Bu kalemden karşılanır. 

370 — BİNA KÜÇÜK ONARIMI : 

Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşınmaz mallarla (Maz
but vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) Devlet dairelerince kirala
nan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin gerektirdiği ve kiralayan tara
fından karşılanması mutat olmayan zaruri ve 1 500 000 liraya kadar küçük 
onarımları. 
Sözü edilen taşınmaz malların 3 500 000 liraya kadar ayrı veya birlikte 
yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onarımları, mev
cut elektrik, su ve ısıtma tesisatının tevsii bakım ve onarımları ve telefon 
havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç) tevsiinin 
gerektirdiği bina tadil ve onarımları. 
Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşınmaz 
malların getirebileceği kira bedeli kadar yapılacak onarımları ve Jandar
ma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olmak üze
re 100 000 000 İraya kadar yeni yapım giderleri. 
Bina küçük onarımına ilişkin her türlü inşaat malzemesi alımları ve gi
derleri, yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, 
idame, tertip ve tanzimi ile sair giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

380 _ 1050 SAYILI YASANIN 48 NCÎ MADDESİ GİDERLERİ : 

a) Beyiye aidatı, 
b) Oranı yasalarla belirtilen ikramiye ve mükafatlar, 
c) Mahkeme harçları ve giderleri : Adli, idari ve mali kaza dolayısıyla 
yapılacak gider ve ödemeler ile bu kazalar dolayısıyla ödenecek harç ve 
vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kovuşturmalarıyla 
sonuçlanan davalardan ilan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenen her 

türlü giderler, Hukuk Us 
nin 2 nci fıkrası ile diğer 
ve tahkikine lüzum görül 
d) Bina ve arazi vergil 
arazi vergileriyle geçmiş 
arazi vergileri. 
Bu kalemden karşılanır. 

(1050 sayılı Yasanın 48 n 
karşılanmaz.) 

390 — DİĞER HİZMET ALIM 

a) Telif, tercüme, derlem 
ya da basılacak eser ince 
nın satın alma ve kiralam 
yapıtları tercüme bedelle 
buna ilişkin diğer giderler 
türel ve ekonomik ilişkile 
dış ülkeler bilim kurumla 
veya yabancı dillerde doğ 
yayın masraflarına katılma 
ların yenilenmesi ve Tü 
basılı ya da basılacak eser 
necek hizmet bedelleri. 

b) Vizite ücretleri : Kad 
lerde vizite ücretleri. 

c) Geçici hizmet ücretler 
aciliyeti dolayısıyla mahal 
aa) 30 iş gününü aşmaya 
maksızın çalıştırılacak işçi 
aynı kişiye 30 iş gününü a 
labilir.) 

bb) Dış kuruluşlarca yer 
ret, prim, ikramiye ve bağ 



cc) 657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (c) fıkrası gereğince çalıştırılan 
geçici personel ücretleri, (Devlet İstatistik Enstitüsünce sayım, propagan
da ve anketlerde çalıştırılanlar gibi.) 
dd) Gelenekleri ve usullerine göre çalıştınlmalannda zorunluluk duyu
lan çevirmen, mihmandar, sunucu ve yardımcılarının ücret, bedel veya 
hakedişleri ve benzeri ödemeleri, sportif oyunlarla yarışmaların yapıla
cağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personele bu müsa
bakalar için ödenen ücret, bedel ve hakedişler, yurt içinde ve yurt dışın
da yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazır
lık çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, dok
tor, gözlemci saha komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, 
sporcuların, işçilerin ilgili Bakanlar Kurulu kararına göre ödenecek hake
dişleri ve benzeri ödemeler. 
ee) Devlet sınır işaretleri giderleri; baca, foseptik temizliği, elektrik ve 
su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ekmek pişirme, kalay
lama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları, 
d) Aidatlar : Kurumlarının yargı organlarında temsil yetkisine haiz kad
rolu personelin yasalarca zorunlu bulunan baro nakil ve yıllık aidatları 
ile özel yasaları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve gider
leri, 
e) Kurslara katılma giderleri : Diğer kurumlarca ve ilgili kuruluşlarca 
açılan kurs ve seminer masraflarına katılma giderleri. 
f) Haber alma giderleri, 
g) Hazineye intikal eden değerlerin, intikale ilgili, yasalarca ödenmesi 
gerekli olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanamayan gider
leri, 
Bu kalemden karşılanır. 

400 — TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI: 

410 — KIRTASİYE, BASKI VE YAYIN GİDERLERİ s 

a) Kırtasiye, basih kâğıt, defter ve benzeri alım ve giderleri : Hizmetin 
gerektirdiği kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin 

abm bedelleri ile büro g 
mesi alımları ve basılı k 
ilişkin diğer giderler, 
b) Yayın alımları : Hiz 
ve Resimleri Derleme Y 
ülkelerden yurda sokula 
almaya ilişkin diğer gide 
c) Baskı ve cilt giderler 
cilt giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

YAKACAK ALIMLAR 

Isıtma, işletme ve pişirm 
rın satın alma bedelleri 
dağıtım dahil) giderleri 
ikamet eden bakanlık v 
lerine konulan ödenekleri 
tarmaya Maliye Bakam 

AKARYAKIT VE YAĞ 

Makine ve taşıtların işle 
kimyevi maddeler dahil) 

ELEKTRİK, SU VE HA 

Her türlü aydınlatma, so 
ve havalandırmaya zoru 
alımları ile su temizleme 
leri, çalıştırıcı kuvvet ol 
bu kalemden karşılanır. 

YİYECEK VE YEM A 

Yasayla saptanan haked 
lan ikmal maddeleri bede 
ikmal madde ve vasıtala 



(depolama, bakım, onarım, koruma ve dağıtım, pişirme dahil) giderleri; 
sıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile sa
bit olan yatırımlar dışındaki işlerden bakanlığınca kabul edilen görevler
de bilfiil çalışanlara yapılacak süt ve yoğurt yardımları ile bunlara iliş
kin her türlü (depolama, bakım, onarım, muhafaza, dağıtım pişirme da
hil) giderler ile yalnızca askeri gereksinmeler için mutfak ve yemekhane 
levazımatı alımına ilişkin giderler^ 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (Jandarma dahil) kazandan iaşesi mümkün 
olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene kaydı 
ile üç aya kadar (üç ay dahil) dinlenme ve hava değişimi alan er ve er
başın, askeri öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve erbaşın mua
yeneye şevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderilmesi halinde ge
çecek günler için verilecek yiyecek istihkakları; celp ve terhis er ve er
başının iaşe ve ibate bedelleri; komando erleri dışında kalan ve kazandan 
beslenmeyen jandarma er ve erbaşının 4370 sayılı Yasaya göre Bakanlar 
Kurulunca saptanacak iaşe bedelleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

657 sayılı Yasanın 212 nci maddesi gereğince çıkarılacak yönetmelik hü
kümleri saklıdır. 

460 — ÖZEL MALZEME ALIMLARI ; 

a) Giyim - kuşam alımları ve giderleri : Yasa ve yasaya dayanan tüzük, 
yönetmelik ve kararnameleri gereğince; 

Kişilerin giyim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile ilgili her türlü 
ikmal madde ve vasıtalarının satın alma, üretim ve yapım giderleri ile 
bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım ve onarım, koruma ve dağı
tım dahil) giderleri, yalnızca askeri gereksinmeler için çamaşır makinesi, 
Silahlı Kuvvetler kuruluşunda bulunan birlik, kurum, işyeri, mehter, ban
do ve boru takımları ve benzeri teşkillerin giyim - kuşam ve yatak leva
zımatı için gerekli ikmal madde ve vasıtalarının satın alınmaları, üretim
leri ve yapımları giderleri ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım 
ve onarım, koruma ve dağıtım dahil) giderler. 

Sağlığı bozucu ve aynı za 
tanan yatırım dışındaki iş 
fiil çalışanlara verilecek g 
b) Hayvan alımları, tazm 
van alım, koruma, bakım 
türlü giderler; özel ve tü 
taviz bedelleri; hizmette 
işleyecekleri zararlar karş 
gömme giderleri ile bunla 
c) Temrinlik malzeme 
giderler, 
d) Spor araç ve gereçleri 
e) Diğer özel malzeme 
diğer harcama kalemlerin 
f) Tedhiş ve sabotaj ha 
kelerdeki temsilciliklerimi 
hiş ve sabotaj hareketlerin 
harcamalar, 
g) Emniyet Genel Müdü 
ceye kadar her türlü harc 
daki değişiklik yapılıncaya 
Bu kalemden karşılanır. 

470 — SAVUNMA ALIM VE G 

a) Savaş gereçleri ve sa 
ları ve giderleri, 
aa) Silahlı Kuvvetlerin t 
masını ve devamını sağlam 
tesislerini (elektronik rad 
ma, genişletme ve cihazla 
rekât ve alarm yeteneğin 
her kademe bakım ve on 
depolama, muhafaza, ba 
güvenlik ve teknik olana 



ve onarımı ve bunlara ilişkin her türlü inşaat malzemesi, her türlü taşı
nır ve taşınmaz (silah, gemi, uçak, helikopter, tank, zırhlı personel taşı
yıcıları, arazi ve tesis gibi) harp, silah, araç ve gereçleri ile bu maksadı 
destekleyecek malların alım, yapım, tadil ve her çeşit tamir giderleri, 
bb) Çeşitli kurumların Silahlı Kuvvetler adına yapacakları hizmetler kar
şılığı ödenecek gidenler, 
cc) Bütün savaş gereçlerinin özel ve tüzelkişilere karşı işleyecekleri za
rarlar için verilecek tazminatlar (NATO ülkelerinde işleyecekleri zarar
lar dahil), 
dd) Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikmal maddelerinin alımı ile 
bunlara ilişkin bütün giderler, 
ee) Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, uçakların 
fabrika seviyesi bakımlarında kullanılacak özel form, çizelge, iş cetvelleri, 
fotokopi, kart, teyp ile Silahlı Kuvvetlerin dizayn ile ilgili plan, keşif, 
resimhane gereksinimi ve seyir hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve 
teçhizatın alım, yapım, tanzim, tersim, teksir ve tabı ile korumalarının ge
rektirdiği giderler, 
ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, tahkim 
tesislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, onarım ve 
yapım giderleri; _ 
gg) Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her türlü silah
larla yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin alım, yapım, 
bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onarım ve emniyeti ile ilgili 
diğer giderler, 
237 sayılı Yasaya göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek, 
otobüs ve makam otoları savaş gereci sayılmaz ve bu kalemden alınmaz. 
MİT gereksinimleri için yurt içi ve yurt dışından savaş gereçleri alımı, 
onarımı ve bakım giderleri; 
hh) Silahlı Kuvvetlere gerek milli bütçe olanakları ve gerekse dış yar
dımlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silah sisteminin yurt için
de yapılamayan beşinci kademe fabrika bakım ve revizyonlarının yurt dı
şında sözleşmeleri gereğince NAMSA (Nort Atlantic Military Supply 
Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu kuruluşun tesis, tevzi ve idari 
masraflarına katılma payları ile bu silahların her türlü fabrika bakım ve 

onarım giderleri bu s 
aracılığı ile yurt dışınd 
FMS (Foreing Military 
ait anapara ve faiz öde 
b) Ani hareket, yenid 
gerektirdiği alım ve gid 
gereçleri, savaş stokları 
bina, makine, teçhizat o 
c) Manevra ve tatbik 
alım ve giderler, 
d) 3325 sayılı Yasanın 
yılı Yasaya dayanılarak 
diği giderler, 
e) İçişleri Bakanlığı B 
minden yukarıdaki «d» 
maddesi ve 6/3150 sayı 
konulan giderler; aynı 
sığınak, bakım, koruma 
Bu kalemden karşılanır 

480 — TEMSİL, AĞIRLAMA 

a) Temsil giderleri : M 
silin gerektirdiği her tü 
İlgili yönetmeliğine gör 
leri ve cenaze törenler 
çelenklerin kira bedelle 
b) Ağırlama giderleri 
ve davetin şümulüne g 
bu işlerle ilgili hazırlıkl 
ye, çiçek, bahşiş, taşım 
Dışişlerinde icabında ye 
konuklara verilecek ziy 
bancı konuklar için haz 
rektirdiği giderler ve b 



nukların yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle korunmaları için görev
lendirilenlere yapılacak giderler, 
Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler ile 
bunların yollanması ile ilgili giderler, 
c) Konut giderleri : Konukların ikametlerine ayrılacak köşk ve saray
ların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri ile yabancı ko
nukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve bunların kira bedel
leri, 
d) Tören giderleri : Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri 
törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve ben
zeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler, üniversiteler açılış törenlerinin 
gerektirdiği giderler, 
e) Organizasyon giderleri : Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören 
giderleri dışında kalan ve spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans 
ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon 
giderleri, 
f) Fuarların diğer giderleri : Yolluk, kira ve belirli bir başka harcama 
kaleminden karşılanması mümkün olmayan fuarlarla ilgili diğer giderler, 
g) Tanıtma Giderleri; 
aa) Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı ba
sın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki 
ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zaruri görüldüğü takdirde geliş 
ve dönüş bilet ücretleri, 
bb) Plan, yıllık program ve bütçelerin yurt içinde tanıtma ve uygulama 
giderleri : Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon uygulama ve 
izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri; plan, program ve bütçelerin ulusal 
çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konfe
rans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf vesair araç, gereç ve mal
zeme giderleri; plan, program ve bütçelerin hazırlanması ve Yasama Or-
ganındaki müzakerelerinin izlenmesinde görevlendirilenlerden çalışma sa
atleri dışında çalışmak zorunda kalan Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye 
Bakanlığı personeline Maliye Bakanlığınca saptanacak tutar ve esaslara 
göre ödenecek gider karşılıkları, 
Bu kalemden karşılanır. 

490 — DtĞER TÜKETİM MA 

a) Temizlik malzemele 
zemesiyle bunlara ilişkin 
b) Bahçe malzemeleri 
her türlü madde, malze 
her türlü giderler, 
c) Sağlık araç, gereç v 
her türlü sağlık, araç, g 

Bu kalemden karşılanır. 

50O — DEMİRBAŞ ALIMLAR 

510 — BÜRO MALZEMELER 

Hizmet, çalışma ve işyer 
ile hizmetin, çalışmanın 
malların alımı ile ilgili 

520 — BÜRO MAKİNELERİ 

Büro hizmetlerinde kull 
ilişkin makine alımına a 

530 — YANGINDAN KORUN 
Yangından korunmanın 
derler. (Başka harcama 

590 — DİĞER DEMİRBAŞ A 

Büro malzemeleri ve m 
diği diğer demirbaş (ask 
kazan, karavana, tencere 
giderler bu kalemden ka 

600 — MAKİNE, TEÇHİZAT 

610 — TAŞIT ALIMLARI: 

237 sayılı Yasaya göre 
otobüs, makam otoları v 



leri, şase halinde alınan taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin gerek
tirdiği giderler, bağış yoluyla kazanılacak taşıtlara ilişkin giderler. 
Maliye Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan gereksinme fazlasın
dan sağlanacak taşıtların kazanımı ile ilgili giderler : Tahmil, tahliye, tes
lim, depolama, kontrol, muayene giderleri; bölge makine parkları ve müş
terek gayretle oluşturulan makine parkları, tabii afetler ve olağanüstü 
haller gereksinimi olan makine stoklarının oluşturulma ve kurulma gider
leri, 

Dışişleri ıBa'kanlığınca, tehlikeli bölge olarak saptanan yerlerde hizmet 
veren Başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıtların satın alınmasına 
iliş'kin giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

620 — MAKİNE, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 

Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 
a) Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satın alma, imal, 
montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin diğer giderler. 

t>) Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, 
telefon santral gibi makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı dışında hizmet
lerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi uzun ömürlü ve 
üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üretiminde kullanılan ma
kine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve kompüter satın alma bedelleri. 

c) Öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, laboratuvar, matbaa, 
atölye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme ile ilgili ku
ruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine göre gerekli makine, 
alet, cihaz ve sabit tesis giderleri. 

d) Yeni hizmete giren öğretim, çalışma, iş, hastane, inşa edilerek yeni 
hizmete giren savaş gemileri ve araştırma yerlerinin yalnızca büro ihti
yacı dışında masa, sıra, sandalye, tabure, etalaj; alet ve cihaz koruması 
için gerekli örtü, dolap ve vitrinleri; kürsü, yazı tahtası, soba, yatak, kar
yola, komodin gibi hizmetin yapılması için gerekli teçhiz giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

Geçmiş yıllarda hizmet 
yerlerinin (b) fıkrasında 
ları» harcama kalemind 

Sanat modelleri satın al 
natlarının geliştirilmesi 
larınca saptanacak esas 
sına ödenebilir. 

e) Esnaf ve kefalet k 
kanlığı bütçesinde yer a 
ralı harcama kaleminde 
peratifler bakanlıklarını 
lunur. 

DIŞALIM KREDİLER 
LIĞI : 

1050 sayılı Muhasebei 
de Kararname ile değiş 
2 nci paragrafına istina 
dolunan ödenek başka 
kalem açılmaz.) 

YAPI, TESİS VE BÜY 

YAPI, TESİS VE BÜY 

a) ihale yoluyla yaptı 
olarak müteahhitlere öd 
b) Taşeron marifetiyl 
malar. 

c) İnşaatla ilgili yapım 
d) Özel yasalardaki u 
mümkün olmayan hall 
gerçekleştirilen yapı, tes 
harcama kaleminde say 



ması, geçici şantiye tesislerinin yapımı ve prefabrik şantiyelerin satın alın
masına ilişkin giderler. 
Bu kalemden karşılanır. 

720 — NATO, ENFRASTRÜKTÜRÜN İNŞA VE TESİSLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER s 

730 — TAAHHÜTLERDEN DEVREDİLEN ARTDXLAR KARŞILIĞI : 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değişik 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendinin 
3 ncü paragrafına istinaden devreden taahhüt artıkları karşılığı olarak 
kaydolunan ödenek başka giderlere karşılık tutulamaz. (Bütçe yapılırken 
bu kalem açılmaz.) 

800 — DİĞER ÖDEMELER : 

810 — VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 

Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen vergi, resim ve 
harçlar dışında gerçekleşmiş ve gerçekleşecek otoların işletmeye ilişkin 
vergi, resim ve harçları, belediye vergi, resim ve harçları Hazineye öde
necek diğer vergi, resim ve harçlar, (mahkeme harçları ve giderleri for
mülünde geçen vergi, resim ve harçlar ile bina ve arazi vergileri hariç.) 
Bu kalemden karşılanır. 

820 — DİĞER ÖDÜL, İKRAMİYE VE BENZERİ ÖDEMELER : 

Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğince 
Devlet memurları dışındaki kişilere ödenecek çeşitli ödül, ikramiye, mü
kafat ve verilecek para, hediye gibi ödemeler bu kalemden karşılanır. 

830 — GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 

a) Örtülü ödenek, 
b) MİT istihbarat ve propaganda moral ve eğitim giderleri : MİT istih
barat ve propaganda planlarının hazırlanması, bunların uygulanması, MİT 
mensuplarının moral ve eğitimleri için yapılacak iç ve dış çalışmalar gider
leri; teşkilat dışı personele yapılacak ödemeler; yurt istihbarat ve propa
gandası bakımından yarar umulanlarla yapılacak anlaşmalar karşılıkları; 

bu konularla ilgili olarak 
raf ve benzeri her türlü 
hizmetler gereği yapılacak 
den açıklanmasında sakınc 
sayılı Yasayla değişik 77 n 
c) 644 sayılı Yasanın 21 
lığı : Bu fıkraya ait öden 
d) Gizli haber alma gide 
Bu kalemden karşılanır. 

840 — ULUSLARASI PROFESÖ 
BADELESİ GİDERLERİ 
4895 sayılı Yasa gereğince 
rının gerektirdiği giderler; 
nın heyet ve temsilcilerini 
lenilen ya da mübadele do 
elemanların Türkiye'deki g 
cak ödeme ve yardımlarla 
türlü öğrenim giderleri, yu 
leri karşılığı yapılacak öde 
den karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINM 
DURMA GİDERLERİ : 
Sağlık nedeniyle karantinay 
dışında emniyet gözetimin 
barındırma ile her türlü g 
derleri hariç), mültecilerin 
niyete sığınmış ve diğer n 
teslim edilinceye kadar po 
türlü giderler bu kalemden 

860 — NATO GİDERLERİ : 
a) Güney - Doğu NATO 
leri Komutanının kişisel ik 



nın kira bedeli, NATO Teşkilatları nezdindeki askeri temsilcilik, müşa
virlik, ataşelik ve Kd. Subaylık gibi Türk teşkilatı tarafından NATO'nun 
icabı olarak yapılan her çeşit hizmet ve temsil giderleri ile NATO ma
kamlarının istemi üzerine ifa edilen geçici görev yollukları, Amerikan 
Yardım Kurulu (JUSMAT) Karargâh personeli ile bu personelden yur
dun çeşitli bölgelerinde görevlendirilenler için bina kira bedeli, aydınlat
ma, ısıtma, döşeme, demirbaş ve diğer giderleri ile resmi telefon konuş
ma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri, 6375 sayılı Yasayla onaylarvan 
sözleşmeye göre ödenmesi gereken tazminatlar, 
b) NATO askeri personelinin tatbikatlar dahil Türkiye'yi ziyaretlerinde 
makam sahibinin takdiri esas olmak suretiyle temsil hizmetinin gerek
tirdiği her çeşit giderler, 
Söz konusu ihtiyaçları karşılamak amacıyla senesi içinde yapılmış olan 
giderlerden ödenek yokluğu veya azlığı nedeniyle ödenemeyerek borca 
bırakılan tutarlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

870 — TABLO, HEYKEL VE ESKİ ESER ALIMLARI ÎLE ARKEOLOJİK 
KAZI GİDERLERİ : 

a) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun VII nci bölüm 47 nci maddesi 
gereğince oranı yasalarla belirtilen ikramiye, ihbariye ve mükafatlar ile 
müzelere alınacak her türlü eski eser satın alma giderleri, 
b) Kültür ve Turizm Bakanlığının izni Ve arkeolojik kazı ruhsatnamesi 
hükümlerine göre; ilmi bir (heyetle, arkeolojik kazı yerlerinde yapılan ka
zılarda, yer altında 'bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıkarılma
sında, mimari kalıntıların yerinde korunmasında, taşınır eski eserlerin ka
zı evlerinde ve kamp yerlerinde 'koruma tedbirleri alınarak müzelere ınale-
dÜmesinde lüzumlu 'her türlü araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, ba
kım ve onarım giderleri, kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, 
araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım giderleri; 
kazıda kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, işletme, bakım ve ona
rım giderleri; resim ve film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malzemenin 
alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava fotoğrafı, ma
ket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri ile tadat ve numa

ralama giderleri; arke 
larının düzenlenme gi 
korunmaları için gere 
rin alım giderleri; yur 
yurt dışındaki milli 
türlü giderler, 
c) Devlet resim - hey 
tarafından seçilerek a 
bakanlık onayı ile, sa 
cak yeni yapılmış vey 
heykel alımları giderle 
Bu kalemden ödenir. 

90© — TRANSFERLER : 

910 — KAMULAŞTIRMA V 

a) Arazi, arsa, bina, 
ların satın alınması iç 
b) Üzerinde Medeni 
için ödenecek bedeller 
c) Kamulaştırma, sa 
geçici işgalin gerektir 
ile bunlara ilişkin diğe 
d) Teferruğ ve verg 
her çeşit tüzelkişilerd 
Hazineye intikal edec 
bunlara ilişkin giderle 
Bu kalemden karşılan 
(Dış memleketlerde y 
ihalesi ile yurt içi ve 
gereç ve naküye için 
leri Bakanlığının öner 
Bakanlar Kurulundan 
leri yapılabilir.) 



920 — KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ: 

a) İktisadi Devlet Teşekküllerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
c) Ortaklıklara katılma paylarma ilişkin ödemeler, 
d) Döner sermayeli kuruluşlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
e) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere katılma payla
rına ilişkin ödemeler, 
f) Diğer kurumlara katılma paylarma ilişkin ödemeler, 

Bu kalemden karşılanır. 

930 — İKTİSADI TRANSFERLER VE YARDIMLAR : 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kurumlara yapılan iktisadi trans
ferler : 
a) İktisadi Devlet Teşekküllerine yapılacak yardıma ilişkin ödemeler, 
b) Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak yardıma ilişkin ödemeler, 
c) Hükümetçe alınan önlemler dolayısıyla ödenecek görev zararları, 
d) Müdahale alımları ve destekleme zararları için yapılacak ödemeler, 
e) Diğer iktisadi transferler ve yardımlara ilişkin ödemeler, 
f) Kaynak açığım karşılamak üzere TC Devlet Demiryolları İşletme
sine, geçmiş ve cari yıl zararlarım karşılamak için Denizcilik Bankası 
ve Türk Hava Yollarına, borçlanma gücünü yitirmiş olan yerel yönetim
lerin programlanan projeleri gerçekleştirmek ve 5116 sayılı Yasaya göre 
kurulan Yerel Yönetimler Fonundan karşılanamayan tahsisler için İller 
Bankasına yapılacak yardımlara ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak 
ödemeler, 
Bu kalemden karşılanır. 

940 — MALI TRANSFERLER : 

a) Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarına ilişkin öde
meler, 
b) Bağımsız bütçeli idarelere yapılacak ödemeler, 
c) Özel idarelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 
d) Belediyelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 

% 

e) Fonlara katılma paylar 
lacak selektif kredi fonu, 
olarak kredilerin yönlendir 
küçük esnaf, tarım, turizm 
faiz farkları.) 
f) Karma teşebbüslere ka 

g) Uluslararası kuruluşlara 
h) İkraz ve avanslarla ilgil 
i) Diğer mali transferlerle 
j) 7/9245 sayılı Kararnam 
sane kurma ve geliştirme fo 
k) Kamu finansmanı ile k 
DESİYAB kanalı ile yapıla 
1) Seçim giderleri : Yasa 
kullanılacak büro ve malz 
Yasanın 182 nci maddesind 
lik ve harcırahlar ve seçiml 
m) Esnaf ve kefalet koop 
Kooperatifler Bakanlığı Bü 
940 kod numaralı harcam 
Köy İşleri ve Kooperatifle 
göre yapılacak ödemeler, 
n) Yurt içinde Hazine mü 
sarrufunda bulunmamakla 
tür mirası yapılarının gere 
•ve donatım işlerinin Kültü 
ve şartlara göre yapılma g 
Bu kalemden karşılanır. 

950 — SOSYAL TRANSFERLER 

a) TC Emekli Sandığına 
sayılı Yasanın ek 6 ncı m 
yönetim giderlerine katılma 
meler, 5434 sayılı Yasanın 



maddelerine göre yapılacak ödemeler; 1425 sayılı Yasanın geçici 9 ve 
14 ncü maddelerine göre yapılan ödemeler, 2022 sayılı Yasaya göre yapı
lacak ödemeler; TC Emekli Sandığına ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve 
kararname hükümlerine göre yapılacak diğerödemeler; (yukarıda belir-
tilen ödemelerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince tak
side bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri gecikmenin vukubulduğu öde
meye ilişkin fıkradan karşılanır.) 

b) TC Emekli Sandığı dışında kalan emekli, dul ve yetimlere özel yasa
ları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 
c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ile yazıl
ma, öğretim, tasdikname, sınav ve diploma harçları ve benzeri giderler 
ile ilaç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs giderleri, 
e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin 
burs giderlerine ilişkin ödemeler, 
f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin ödemeler, 
g) Memur çocuklarına pansiyon ücretlerinden yapılan indirimler karşı
lığı ile ilgili ödemeler, 

h) 6660 sayılı Yasa gereğince yurt içi ve yurt dışında yetiştirileceklerin 
tedavi, ders, araç ve enstrüman giderleri; bunlara ilişkin öğretmen, uz
man ve yabancı uzman ücretleri; sanatları ile ilgili olarak kendilerine 
yaptırılacak konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat gösteri
lerinde kendilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatin
dekilerle birlikte gidecekleri temsil, konser, müze ve galeri ve sergiler için 
ödenecek duhuliye ücretleri; taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendile
rine hediyeler; sanatları ile ilgili olarak yapacakları gezilerde kendilerine 
ve refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderleri; yasaları uyarınca yurt 
içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refakatindekilere Harcırah Ka
nunu hükümleri gereğince ödenecek yolluk ve 350'şer lira aylıkları; yurt 
dışında yetiştirilecek öğrencilerle refakatindekilere gerek harcırah, gerek 
aylık ödemeleri için tahsilde bulunacakları ülkelerdeki Türk öğrencilerine 
tatbik olunan öğrenci baremi ve harcırahları, 

i) Dernek, birlik, sa 
lere yapılacak ödemel 
neğine yapılacak yard 
yapılacak yardımJBaş 
cama kaleminden öde 

j) Memurların öğle 
Devlet Memurları Kan 
hazırlanıp uygulanmas 
landığı üzere, yemek 
la birlikte yemek servi 
dım sandığı veya dern 
yemek servisi yönetim 
k) Türk kültür varlığ 

aa) Türk kültür varl 
lerle ilgili olarak yap 
fotoğraf, film, dublaj 
giderleri; Kültür ve T 
şartlar çerçevesinde, y 
rum, kuruluş ve kişile 
belgesel vb. dahil), ya 
ile; satın alınacak her 
tırılması, satın alınma 
rında, ilkokul çağında 
gelecek zarar ve zoru 

bb) Dış ülkelerdeki s 
rel teşekküller, Türk 
ile ilgili tarihi ve bedi 
ve personelin ödenme 
cc) Mezkûr kurum v 
kım, onarım ve yönetim 
lendirileceklerin yolluk 
dd) Türk dil ve kültü 
hizmetlerde bulunan y 



ülkelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine yapılması uygun görü
lecek yardımlar, 
ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya Tür
kiye'de öğrenim ve staj yapmalarım mümkün kılmak üzere yapılacak 
yardımlar, 
ff) Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma ko
nusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının önce
den yazılı uygun görüşü alınmak suretiyle ilgili diğer daire ve kurum
larca ülkemize çağrılacak kimselerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

gg) Türk kültür ve sanatım tanıtma ve yayma amacıyla konferanslar, 
konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak, Türk 
sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işleri ehli oldukları ve ülke
mizi yurt dışında hakkıyla temsil edebilecekleri sabit olan kişi ve toplu
lukların yolluk ve ücretleri ve davet suretiyle yabancı ülkelere gitmeleri 
Dışişleri Bakanlığınca uygun görülecek profesör, öğretmen ve çeşitli sa
nat ve kültür kurumları mensuplarının çağıranlar tarafından ödenmeyen 
yolluk ve zorunlu giderleri, 

hh) Türk kültür ve sanatım tanıtmak amacıyla yabancı ülkelerde dü
zenlenecek sergi, kitap fuarı, film şenliği ve haftaları için satın alına
cak yayınlar, filmler ve hazırlatılacak sergi ve bunları tanıtıcı her türlü 
malzeme ve broşür giderleri ile her tür sanat gösterileri için görevlendi
rilecek sanatçıların yollukları, 

ii) Dış ülkelerdeki ırkdaşlarımızın dini ve ahlaki bilgi ve görgülerinin 
geliştirilmesi ve anavatana olan bağlılıklarını güçlendirme amacıyla yapı
lacak giderler ve bu amaçla dış ülkelerdeki dini tesis ve teşekküllere yapı
lacak yardımlar ve gönderilecek veya mahallinden temin olunacak ilim 
adamları, hoca, vaiz ve dersiamların ücret ve yollukları. 
Bu kalemden karşılanır. 

İlgili faaliyetlerdeki «k» fıkrasındaki amaçlar için konulan ödenekten ge
rek görülecek ödenek (Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın uy
gun görüşü ile Başbakanlık Bütçesinin «830 - a örtülü ödenek»le ilgili 
tertibine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir.) 

Yukarıdaki (aa), (bb), (cc 
mül yurt dışındaki Türk işç 

1) Dışişleri Bakanlığı Bü 
ilgili olarak : Dışişleri Ba 
tükleri sabit olup da yurda 
ülkeye dönüşlerinde geri al 
ları görülenlere memlekete 
paralar, (Bu paralar, 'borç 
6183 sayılı Kanuna göre t 
makamlarca dış ülkelere g 
dukları anlaşılanların ani v 
giderleri; muhtaç durumd 
için yapılacak hukuki ve 
ları ülkedeki siyasal ve sos 
lere Dışişleri Bakanlığının 
ibate, giyim eşyası ve tedav 
saptananların tedavi ve 
sonra ancak söz konusu 1 
nabilir. Ödünç olarak veril 
üzerinden tahsil edilir.) 

m) Dış ülkelerde siyasi 
de siyasi alanda tanıtılm 
etkisiz hale getirilmesi am 
kitap, makale hazırlatılma 
ve dağıtılması, telif ve ter 
zetelerde özel ilanlar yayı 
programları hazırlatılması 
gerek görülecek tutarın D 
uygun görüşü ile Başbaka 
gizli hizmet giderleri tertib 
Yapılacak anlaşmalar gere 
derilecek uzmanların öde 



dönüş yollukları ile o ülkelerden gelecek olanların oturma ve beslenme
leri için yapılacak ödemeler ile eğitim giderleri bu kalemden karşılanır. 
n) Öğrencilere yemek yardımı faaliyeti ile ilgili olarak üniversite, aka
demi ve yüksekokullarca öğrenciye ucuz yemek verilmesini sağlamak 
için yapılacak yardımlar, tespit edilecek esaslar dairesinde mediko - sos
yal merkezi veya merkezi bir üniversite teşkilatı vasıtasıyla veya özel yö
netmelikleri gereğince, Gençlik ve Spor Akademilerinde ise Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe göre bu harcama kaleminden 
karşılanır. 

960 — BORÇ ÖDEMELERİ : 

a) îç Devlet borçları anapara ödemeleri, 
b) İç Devlet borçları faiz ödemeleri, 
c) İç Devlet borçları genel giderleri, 
d) Dış Devlet borçları anapara ödemeleri, 
e) Dış Devlet borçları faiz ödemeleri, 
f) Dış Devlet borçları genel giderleri, 
g) 2618 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler, 

(İç ve dış Devlet borçla 
letlerine ilişkin ödemel 
çesinden karşılanır.) 
h) Personel giderleri 
i) Diğer geçen yıllar k 
j) İlama bağlı borçla 
ödenek artığı bulunmam 
yıllar karşılıklı borçları 
borçlar; bütçede tertib 
gereğince sulh yolu ile 
k) Geri verilecek para 
1) Faiz, acyo, para fa 
hesaplarının faiz ve mu 
ların verdiği yetkilere 
yon, Gider Vergisi ve 
hizmetler karşılığında ö 
m) Diğer borç ödeme 
Bu harcama kaleminde 



M 

Z 
O 



— • L/2 — 

T - CETVELİ 
1982 YILI 

Sıra No. Taşıtın cinsi 

1 — 
1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 • — 

7 — 
8 — 
9 — 

10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 
23 — 
24 — 

a<*) 
b(*) 

<*) 

Binek tenezzüh şasi 
Binek tenezzüh şasi 
Binek tenezzüh şasi (Küçük tip) 
Binek tenezzüh şasi i(Traf ik için) 
Binek tenezzüh şasi (K. tip trafik için) 
Station - Wagon teneüzzüh şasi 
Stötion - Wagon tenezzüh şasıi (Küçük tip) 
Arazi binek 4 kişilik 
Arazi binek 4 iki silk 
Arazi binek 6 kişilik 
Arazi toinek 6 kişilik 
Kaptıkaçtı Ş. içi hizmet için 
Kaptıkaçtı §. dışı hizmet için (Pick - Up üzerine yapılma) 
Kaptıkaçtı Ş. dışı hizmet için 
Kaptıkaçtı arazi hizmet için '(Pick; - Up üzerine yapılma) 
Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için 
Pick - Up Ş. içi hizmet için (3 kişilik) 
Pick - Up Ş. dışı hazmet için (3 kişilik) 
Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik)\ 
Pick - Up arazi hizmet için (6 kişilik) (Pick - Up üzerine yapılma) 
Pick - Up arazi hizmet için (6 kişilik) 
Panel Ş. içi hizmet için 
Panel Ş. dışı hizmet için (Pick - Up üzerine yapüma) 
Otobüs (en az 36 -kişilik) 
Otobüs (en az 40 kiişffik) 

(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki 
makamlar için. 

Dife 



Sıra No, Taşıtta cinsi 

25 — Otobüs (en az 20 kişilik) 
26 — Kamyon şasi ikaıhin tam yüklü ağötiığı en az 3501 Kg. 
27 — Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı 7500 Krg. 
28 — Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı 9000 Kg. 
29 — Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 12000 Kg. 
30 — Ambulans Ş5 içi hizmet için 
31 — Ambulans Ş. dışı hizs için (Pick - Up üzerine yapılma) 
32 — Ambulans Ş. dışı hizmet için 
33 — Ambulans arazi hiZi için (Pick - Up üzerine yaphma) 
34 — Ambulans arazi hiz. için 
35 — Ambulans (kar tipi paletli) 
36 — Ş. dışı Pick - Up (Cenaze arabası yapılmak üzere) 
37 — Motosiklet 60-100 ccük 
38 — Motosiklet 100-200 cc.Uk 
39 — Motosiklet 200-250 cc.Mk 
40 — Motosiklet 600 ccük (Sepetsiz) 
41 — Motosiklet 600 cc.iik (Sepeti) 
42 — Motosiklet (Triportör) 
43 — Bisalklet (Kadın için) 
44 — Bisiklet (Eıkek için) 
45 —' Arazi Pick - Up (Soğutma tertibatlı veya sonradan yapılabilir. Ö 

hizmetler için) 
46 — Kamyon - Kamyonet (Özel faiz. için) 
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Dife 

http://cc.Uk


w 


