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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
İzmir Üyesi Mehmet Münir Daldal, 24 . 2 1979 

günü Ege Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üye
leri ve İl Genel Meclisi Üyeleri başta olmak üzere 
Ege halkından 10 bin kişinin Yerel Yönetim Baka
nını protesto yürüyüşü hakkında gündem dışı demeç
te bulundu. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyet Halk Meclisi Baş
kanı Dr. Vlademir Bonev'in Başkanlığında bir Par
lamento Heyetinin ülkemize davet edilmesinin uy
gun olacağına dair Başkanlık tezkeresi onaylandı. 

6 Mart 1979 Salı gününden başlamak üzere Cum
huriyet Senatosunun Genel Kurul çalışmalarına 10 
gün ara vermesine dair CHP, AP, MB ve Cumhur
başkanınca S. Ü. Grubu Başkanlarının önergesi 
kabul edildi. 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi asıl ve 
yedek üyelikleriyle Kuzey Atlantik Assamblesi ve 

Parlamentolararası Birliği Türk Grubuna CHP Gru
bunca aday olarak seçilen üyelere dair Başkanlık 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifinin maddeleri kabul edildi, tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul edildi
ği bildirildi. 

1 Mart 1979 Perşembe günü saa 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.35'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'ta İm

zalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye-
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. Mec
lisi: 1/134; C. Senatosu : 1/619) (S. Sayısı : 899) 
Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

2. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Milli Savunma Komisyonu Raporu 
(M. Meclisi: 1/173; C. Senatosu : 1/623) (S. Sayı
sı: 9C1) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

3. — 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Milli Savunma 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/146: C. Sena-

160 



C. Senatosu B : 48 1 . 3 . 1979 O : 1 

tosu:* 1/625) (S. Sayısı : 902) (Dağıtma tarihi : 
1 . 3 . 1979) 

4. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün (Tıp 
Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şthmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar"a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gere
ğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Manisa Üyesi Ruhi Tıınakan'ın ruhunu ta
ziz için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu gece sabaha karşı çok değerli bir üyemiz, Ma

nisa Senatörümüz Sayın Ruhi Tunakan vefat etmiş
tir. Kendilerinin ruhlarını tazizen manevi huzurların
da Yüce Genel Kurulu iki dakika saygı duruşuna da
vet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Ruhları şadolsun. 
2. — Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen'in, Giresun 

Eğitim Enstitüsünde meydana gelen olaylara dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var
dır, ancak bugün öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 

ve 174 sayılı Raporu. (C. Senatosu: 4/466) (S. Sayısı: 
9C5)' (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

Yazılı Sorular 
5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, TÜBİTAK'ın Türkiye'de taşra ör
gütlerinin nerelerde bulunduğuna dair yazılı sorusu 
(7/1C61) (Devlet Bakanlığına gönderilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, yabancı devlet okullarının Bakan
lıkça teftiş edilip edilmediğine dair yazılı sorusu 
(7/1062) (Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

ŞENEL KURULA SUNUŞLARI 

gereken kanun teklif ve tasarıları mevcut. Bu itibar
la, ancak -iki sayın üyeye çok kısa olmak şartıyla söz 
vereceğim. 

Sayın Hayrettin Erkmen. 
Giresun Eğitim Enstitüsünde meydana gelen olay

lar hakkında bir talepte bulunmuşsunuz, buyurun 
efendim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın 
Başkan; 

Giresun'da meydana gelen ve toplumu sündirme 
ve yıldırma olaylarının tipik bir örneğini teşkil eden 
hadiseyi, şikâyetçilerinin ve mağdurlarının dilinden 
Yüksek Heyetinize arz etmek istiyorum. 

«1. Bizler, Giresun Eğitim Enstitüsünde okuyan 
ve Devletin milleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saai : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekin Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

—* 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. j BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakereler 
(Yoklama yapıldı) j başlıyoruz. 

— 161 — 
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ne ve hür demokratik cumhuriyete sadık milliyetçi J 
görüşlü öğrencilerin fakir velileriyiz. 

Giresun Eğitim Enstitüsünün 12 Şubat 1979 Pa
zartesi günkü açılması sırasında, aşırı sol görüşlü 
anarşistler TÖ'B - DER üyelerinin önderliğinde okul
ları boşaltmaya zorlayarak, sağcı öğrencilere şehrin 
neresinde görülürse görülsün, silahlı, taşlı ve sopalı 
saldırmışlardır. 

Gazi Caddesinden Enstitüye gitmekte olan velisi 
bulunduğumuz öğrencilere, gözlerimizin önünde Be
kir Paşa Caddesi kavşağında yüzlerce kişi saldırmış, 
bu arada başından ağır yaralanan Şahin Bayraktar 
hastaneye (kaldırılmıştır. 

2. Yukarıda açıklanan saldırıya uğrayanlar, Be
lediye Meydanına kadar saldırganlarca kovalanmış 
ve sığındıkları Süzer Kahvehanesi kurşunlandıktan 
sonra, tahrip edilmiştir. 

Saldırılara fiilen katılan TÖB. - DER üyeleri silah 
kullanmaktadırlar. Şehrimize Artvin, Rize ve Diyar
bakır'dan getirildiği söylenen birçok yabancı solcu
larla birlikte, saldırılara ıkatıldıktan sonra, hiçbir şey 
olmamış gibi pervasız dolaşmaktadırlar. 

3. Enstitünün açılışında düzenlenen olayları haber 
alıp Valiyi ikaz ettik. Tedbir alınmadı ve olaylar de
vam etti. Milliyetçi öğrenciler okullara gidemedikleri 
gibi, sokağa dahi çıkamamaktadırlar. 

4. Yukarıda açıklananlara ilave olarak, 13 Şubat 
günü Emniyet 'Müdürlüğü önünde iki taraflı pusu 
kuran aşırı solcular, Yenimahalleden -Enstitüye git
mekte olan öğrencilere yaylım ateşi açmışlar, bu ara
da yoldan geçmekte olan Mehmet Güre isimli emek
li yurttaş göğsünden, Fahrettin Değirmenci isimli öğ
renci kol ve bacaklarından, AH Gömcü ayağından 
vurulmuşlardır. 

Bu saldırıyı Fatih Caddesinde seyreden Emniyet 
Müdürü silahlı saldırıdan koşan milliyetçi öğrencile
re bakıp gülümsüyordu. Bu olaylar POL - DER ve 
Vali tarafından gerçekler tersine çevrilerek TRT'den 
halkımıza intikal ettirilmekte, taraflı polis teşkilatı 
vurulanları gözaltına alıp. saldırganları gizlemekte
dir. 

Olaylardan sonra, ikinci kere ziyaret edip tedbir 
alınması, can güvenliğimiz ve öğrenim özgürlüğünün 
sağlanması ve solcu olmayan öğrencilerin Belediye
den o'kula jandarma nezaretiyle götürülmesini Vali
den talep ettik. Vali bize aynen, «Giresun'a aşırı sol 
hâkim oldu, benim yapabileceğim bir şey yoktur. 
Çocuklarınızı okutmaktan vazgeçip, evlerinize götü
rün^ demektedir. 

5. Sokaklarda «Maraş'ın intikamı alınacak» şek
linde sloganlarla saldıran aşırı solcu anarşistler, ta
raflı bazı yöneticilerden cüret alarak komünist anar
şistler şehrimizi kurban seçmişcesine saldırı tertip 
ve iftiralarına devam etmektedirler. Olay, mahalli 
gazete başlıklarında dikkat çekecek biçimde yansı
maktadır. 

6. Devletimizin bütünlüğüne, hür demokratik 
cumhuriyete saldırmak ve her gün bir yeni bildiri 
ile Orduya, sıkıyönetime, mevcut Hükümete çatıla
rak savaş çağrıları yapılmakta, bu bildiriler emniyet 
nezaretinde halkımıza dağıtılmakta ve halkımız hır
palanmaktadır. 

7. Bu saldırılar, TÖB - DER yöneticisi ve üye
leri tarafından düzenlenip fiilen idare edilmektedir. 
Devlet memuru olan bu kişitare, devleti yılkıma yet
kisi mi veriltdi ki, hiç bir sorumlıu dur demliyor?.. 

Vatan halintLeriınliın bu alçakça salliduuUan çok da
ha vahim boyutlara ulaşmadan bizlere sahip çıkı
nız Bu vesileyle derin saygılarımızı sunar, alâkanı
zı bekleriz.» 

Sayın Başkan; 
Bu olay, maalesef emsali yurt sathında, yurdun 

her köşesinde görülen olaylardan ancak bir tanesi
dir. Bunu Yüksek Senatonun önüne getirmemin se
bebi, bu çağrı, müştekiler tarafından dile getirilen 
son çağrıdır. Tekrar ediyorum; «Hadiseler çok daha 
vahim boyutlara ulaşmadan bizlere sahip çıkınız.» 
diyorlar. Bu şikâyet ve çağrı, karşısında kayıtsız 
kalınacak bir, çağrı değildir. Hadiseler karşısında 
insanın aklına ister istemez şu sorular geliyor: 

Eğitim özgürlüğünün sağlandığını söylüyor kür
sülerden sorumlu Bakan olan Milli Eğitim Bakanı 
ama Giresun'da daha eğitim enstitüsünün açıldığı 
gün eğitime verilmek istenen biçim, halkı yıldırmaya 
yönelik kitle hareketi ile ortaya konulmuştur. Bu
nun karşısında şikâyetçilerin iddialarına göre Vali, 
«Yapacağım hiç bir şey yoktur.» diiyebiliyor. Polis 
müdürü karşıdan seyredip müdahaleye lüzum dahi 
görmüyor. POL - DER mensupları, öğretmenler bu 
hareketlerin önünde görülebiliyor ve biz bu ülkede 
hâlâ «Hükümet var» diyebiliyoruz. Böyle bir ülkede 
Hükümetin varlığını iddia edebilmek, cidden karan
lıkta göz kırpmaktan ve batılı iddia etmekten öte
ye hiç bir mana ifade etmez. 

Dahası var Sayın Başkan, muhterem adcaıdaşılar; 
Hükümetin bulunmadığı bir yerde, elbette Mec

lislerin alacağı tedbirler vardır. Hükümet müessir ted
birler alamıyorsa, o tedbirleri alabilecek hükümeti 
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araştırmak bu Meclislerin boyunlarının borcudur. 
Biz bunlara seyirci kalmaya devam edecek isek, bu 
Hükümet belki de daha kötüleri tarafından istihlâf 
edilmek suretiyle memleketimiz korkunç akibetle-
re mahkûm edilecektir. Bu tehlikeyi görüp, seyirci 
kalmak bizi tarihi mesuliyetten kurtarmayacaktır. 

Bunu bir kere daha arz etmek ve Büyük Senato
nun muhterem üyelerinin dikkatlerini bu gerçek üze
rine çekmek istedim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

3. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Örfi 
İdare C. Savcılarının uygulamaları hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat «Örfi İdare nedenliyle 
adalet mercilerind'dki C. Savcılarının uygulamalarıyla 
ilgili» bir görüşme talep etmişlerdir. Gayet kısa ve 
toplu olarak rica ediyorum. Buyurun Sayın Feyyat 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Sena
törler; 

Vefat eden arkadaşımız için siyasi kadro mensu
bu arkadaşlarımıza, ailesinıe ve Senato üyelerime baş
sağlığı diler, kendilerine Tanrıdan rahmet dilerim. 

Ben Örfi İdare uygulamalarıyla ilgili yıllardan 
beri devam eden bir aksaklığın sebebiyet verdiği ve 
Örfi İdare savcılarıyla hâkimlerinin karşılaştıkları 
meşkülü dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir okula gittim, bir polis memuru ile (özellikle 

Adalet Bakanımızın izlenmesini istirham ediyorum) 
bir asker görevlisi bir okula gidiyor altı, yedi tane 
hocayı karakola götürüyor. 

Bu normal; ben, oradaki polis ve askeri görevli
nin görev yaptığı inancı içinde olduğu kanaatında-
yım. Ancak, şu misali arz etmek istiyorum sayın 
senatörler : 

Gerek Adalet Bakanlığı, gerekse Milli Savunma 
Bakanlığı, müştereken yaptıkları tamimlerde, 10-15 
yıldan beri bir subay, astsubayların ötesinde bir su
bay, haltta bir yedek subay dahi olsa, herhangi bir 
suçu işlediği takdirde (Ufak dahi olsa, suçun niteliği 
önemli değil) bu sürtüşmelere meydan verilmemesi 
ve karakollara götürülmemesi, şu bu nedenle bizzat 
Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturmanın ya
pılması önerilmekte ve Cumhuriyet Savcıları bu ko
nuda hassas davranmaktadırlar. 

Şimdi Örfi İdare Kumandanlığı haklı olarak 
bildiri neşrediyor. Öğreencilenin slogan atmalarına 
sebebiyet verenler, tahrik edenler, şu Veya bu nedenle 

j suçlu görülen yöneticiler hakkında Örfi İdare yöne
timi gereğince soruşturma açılacağını beyan etmek
tedir. 

Şimdi bu şekilde suçlu görülen veyahut zannedi
len öğretmeni savunmuyorum burada. Öğretmen hak
lı olabilir, haksız olabilir, iftiraya uğrayabilir, uğra-
mayabilir; önemli olan, zanlı gözüken öğretmen için 
bir polis memurunun kalkıp bunu karakola götür
mesi normal bir davranış değildir. Bir lise müdürü 
asgari emniyet müdürü kadar şerefli bir görevdedir. 
Bir lise öğretmeni, bir başkomiser, emniyet amiri ka
dar protokolda, hatta daha ileride yeri vardır. 

Memurin Muhakematı Muvakkat Kanunu gere
ğince : Bir memur, görevi başında suç işlerse, o me
muriyetin gereği, özelliği icabı özel bir merasime 
tabidir. Cumhuriyet savcısı resen hareket edeme
mektedir, hatta polis hiç hareket edememektedir ve 
burada polis, cumhuriyet savcısına niyabeten görev 
yapmaktadır. 

Şimdi böyle bir memurun, Memurin Muhakemat 
Kanununa tabi olması ve bunun hakkında en büyük 
mülki amir ve yönetim kurulu tarafından bir mu
hakkik tayin edilmesi gerekir iken, (ki, Örfi İdare 
Kanunu gereğince buna lüzum kalmamaktadır) bu 
Memurin Muhakematı Kanunu zımnen selbedilmek-
tedir o süre için; ama bu Kanunun esprisi içerisinde 
hiç olmazsa mahalli kaymakamın, mahalli cumhu
riyet savcısının resen tahkikatı yapması gerekir. 
Cumhuriyet Savcısı telefon edecektir lise müdürü
ne, o öğretmenleri çağıracaktır veyahul kendisi gi
decektir ve öğrencilerinin yanında bir öğretmenin, 
zanh da olsa bir kişiliği vardır, öğretmenliği vardır; 
kutsal bir görev yaptığını düşünmek lâzım. Bir as
teğmen için bu hassasiyeti gösteriyoruz da bir öğ
retmen için niçin bu hassasiyeti göstermiyoruz?.. 
Ama, Örfi İdare savcısı bunu yapamaz; beş tane, 
altı tan~, yedi tane kadrosu var. 150 taneye yakın 
savcı muavini var Sayın Bakan, gerek Ankara'da. 
guekse İstanbul'da. Bu 150 savcı oturacak yerinde 
ve her türlü muameleye polisi gönderecek; polis, sav
cı adına niyabeten muamele yapacak, ondan sonra 
savcı rahat yerinde oturacak. 

Ne böyle mülki amir. ne böyle bir savcı. 
I Bunlar görevden kaçmaktadırlar, hatta cumhu

riyet savcıları görevin her türlüsünü, örfi idare ku
mandanlığının bildirilerine rağmen ve bizzat örfi ida
re görevlilerinin ricalarına rağmen, örfi idarenin bak
mak istemediği bütün konuları örfi idareye gönder-

j mcktedir. Bu sebeple, örfi idarenin ilânına neden 
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olan olaylar üzerinde, örfi idare görev yapmaya za
man bulamamaktadır. İki ay sonra, örfi idare kal
karsa, örfi idarenin ilanına neden olan anarşik olay
larla ilgili kararları veremeyecektir, işi çoğalacaktır. 
Bu itibarla, kamuoyunda bu tip aksaklıklardan mü
tevelli! sıkıntılar, örfi idare savcılarına, hâkimlerine 
yüklenecektir. Bizim, şehzade şeklinde, kendilerini 
masum addeden değerli meslektaşlarım, cumhuriyet 
savcıları, bu sıkıntıların, kamuoyunun etkisinden ken
dilerini sıyıracaklardır. Bunu, hiç bir hukukçunun, 
baro mensuplarının, Adalet Bakanlığı mensupları
nın gözden uzak tutmamasını hassaten istirham ederiz. 
Çünkü, o öğretmenler karakola götürüldüğü zaman, 
kamuoyunda öğretmeni örfi idare götürdü zannedili
yor; çok öğretmenleri ve bu şekilde Örfi idare yöneti
mini sertleştirmek gibi, o havayı, o imajı vermek 
kimden geliyor?.. Cumhuriyet savcılarının görev yap
ma m.ısından ileri geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen bağlayın, çün
kü çok konumuz var. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bitirmek üze
reyim. 

Bu itibarla, Türkiye'nin silahlı devrim ordusu, 
Türk ordusu; bir de silahsız devrim ordusu, Türk 
öğretmenini karşı karşıya getirmek isteyen cum
huriyet savcılarını huzurunuzda kınamak isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Gündeminin, Tüzük gere

ğince bir defa görüşülecek işler bölümünün 1 ve 2 nci 
sıralarından kayıtlı 10/24 ve 10/27 S. Sayılı önergele-
limin geri verilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Adı geçen önergeler geri verilmiştir 

efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım 

bir istirhamım olacak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir)' — Şimdi, salı günü 
geç saate kadar burada bir teklif görüşüldü. Tekli
fin, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderilmesiyle, bu
rada Yüce Kurulun aldığı karar ve yaptığı müza
kere birbirine uymuyor. 

Bu nedenle, Yüce Kurulun iradesini tespit etmek 
için, ben gündem dışı konuşma talebinde bulunmuş
tum. Bunu istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz Birleşimi aç
tığım zaman, gündem dışı konuşmalar olduğunu ve 
ancak iki sayın üyeye söz verebileceğimi ifade et
tim ve bir Adalet Partili sayın üyeı ile bir de Cum
huriyet Halk Partili sayın üyeye gündem dışı konuş
mayı verdim ve işlerin çokluğunu da ifade ettim, on
dan sonra da gündeme geçtim, bir önerge var, onu 
da. okudum. Önergenin de gereğini yerine getirdim. 

Sayın Ucuzal, mümkünse gelecek birleşimde de 
yerine gelme imkânı var. Çünkü, gündeme geçtik 
artık. 

ÖMER UCUZAL {Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok acil bir mesele. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben, Sayın Ge

nel Kurulun bunu duymasında yarar görüyorum. Ar
kadaşlarım izin versinler, kısaca arz edeyim. Mesele 
güncelliğini muhafaza etmez. îş işten geçecektir. 

BAŞKAN — Peki, buyurun oturun da ben ifade 
edeyim. 

Sayın Ucuzal, zatıâliniz bu konuyu dün basına 
açık olarak ifade ettiniz ve kamuoyunu aydınlattınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Ve yeteri kadar da, bize küçültücü 

sözlerde bulundunuz. Bunu burada kesmeyi ben bura
da faydalı buluyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben kimseye 
küçültücü sözler sarf etmedim Sayın Başkan. Evvela 
bunu lütfen... 

BAŞKAN — Üzerinde durmuyorum, tartışma da 
açmıyorum. Konuşmanız tutanaklarda ve bizde mev
cut. Üzerinde de durmuyorum; fakat gündeme geç
tik. Bu itibarla mümkün değildir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İstirham edeyim, 
Sayın Başkanım, bana lütfen söz hakkı verin. 

BAŞKAN — Yok efendim, yeri yok bunun Tü
zükte. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz kendinize 
göre meseleyi önünüze katıp götüremezsiniz. 

BAŞKAN — Hayır, Tüzükte yeri yok. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burada, Yüce 

Kurulda, geçici hükümler maddesinin son fıkrası de-
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I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben kimseyi kü
çültmedim. Vazifesini doğru dürüst yapanlara saygı
lıyım. Vazifesini keyfi bozan insanlara da gereken 

| sözü söylerim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gerdken cevabı her zaman alırsınız, 

| yeri değil burası. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben şimdi is-

j tiıham ediyorum, lütfen Yüce Kurulun oyuna arz 
edin. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, burada biter konuş-
I mamız, tamam efendim. 

Genel Kurul, çalışmalarına devam ediyor rica 
I edeceğim. 

I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasadan çı-
: kıp ta, İçtüzükten çıkıp ta meseleleri halledebilir mi-
j siniz?.. 
i BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim, dinleyelim 
l efendim. 

ğişikliğe uğradı. Siz:, Millet Meclisinden geldiği gibi, 
Sayın Devlet Başkanımıza böyle gönderiyorsunuz. 
Buranın idaresi başka. Başkanlığın tutumu başka. 
Böyle şeye hakkı yoktur. Başkanlığın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada tekrar bir karar alma yet
kisi olmadığına göre, elbette bir şeyi değiştirmiyor 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, ben 
Yüce Genel Kurula iradeyi ne hale getirdiğini arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Gündem içerisinde 
buna imkân olmadığı için, ben gündeme devam edi
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde terk 
edip gidelim. Bizim irademizin rolü yoksa, Başkan
lık o zaman, alsın götürsün, kendi grubunda kanun
ları yapsın, kanunları çıkartsın. 

BAŞKAN — Beyefendi, takdir zatıâlinize ait, be
nim bir şey diyecek... 

V. — GÖRÜ* 

/. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci M ad 
desinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/630) (S. Sayısı : 
904) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik ve ivedilik talebi var, 
okutuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuz, 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci 
Maddesinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısının bir an önce yasalaş
masında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda, istemde bulu
nulmasını da karar altına almıştır. 

Adı geçen tasarının, gündemdeki bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan 

Komisyonu Başkanı 
Hasan Güven 

(/) 904 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

LEN İŞLER 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Petrol Yasası mı?.. 

BAŞKAN — Talebi okudunuz, budur. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — 903 S. Sayılı Petrol 
Yasası mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, hangisi okunan, takip et
miyor musunuz?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Birinci görüşmesi 
yapılacak işlerin 2 nci maddesi mi?.. 

BAŞKAN — Hayır, hayır. «Birinci görüşülmesi 
yapılacak işler» in 3 ncü sırasında, «657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla de
ğişik ek geçici 8 nci maddesi» diye devam eder. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, benim 
teklifim iki tanedir. Bir tanesi 2 nci sırada ve yarım 
dakikalık bir iş... 

BAŞKAN — Evet, o da elimizde efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bu, yarım dakikalık 
biı iş, bunu bir çıkaralım efendim. 

BAŞKAN — Buna başladık efendim. Bu da ça
buk biter, şimdi bitiririz efendim. Daha evvel işaret 
etseydiniz onu da yapardık efendim. 
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Efendim, dinlediğiniz önergede öncelik, ivedilik 
ve her işe ta'kdimen görüşme söz konusudur. Bu ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi talep edilmektedir. Söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Her işe takdimen görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet hazır, Komisyon hazır... 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Usul 

hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Neyin usulü efendim, hangi usul?.. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Efen

dim, bu tasarının dağıtılması, takdimi ve başlığı açı
sından ciddi bir usulsüzlük yapılmıştır. Bu hususu 
Genel Kurula arz etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi başlarken söyleyecektiniz. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Şim

di başladık, arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, söz vereceğim. 
Efendim, raporun o'kunup, okunmaması hususu

nu oylarınıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmama
sı kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde müzakere açıyorum. 
Buyurun Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, metinler 

dağıtılmadı. 
BAŞKAN — Dağıtıldı efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hani, yok efendim. 
BAŞKAN — Dağıtıldı efendim. Çok affedersi

niz. 25 .2 .1979 'da dağıtılmıştır bunlar efendim. 
Buyurun efendim. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muh

terem arkadaşlarım... 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, çoğunluk yok, yoklama is
tiyoruz efendim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kemal Cantürk, Tabii Üye 
Kadri Kaplan, Tabii Üye Kâmil Karavelioğlu ayağa 
kalkarak yoklama isteminde bulundular) 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Konuşmaya başladım, bitirmek zorundayım. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, beş sayın üyeyi görür
sem, elbette yoklama yaparım efendim. Şimdi dört 
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üye oldu efendim, dört sayın üye oluyor. Mümkün 
değil efendim. 

Buyurun efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Ancak, bu 
Yasanın Yüce Heyetinize takdiminde ciddi bir yan
lışlık, noksanlık yapılmıştır, onu arz etmek isterim 
ve... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen dinleyiniz. 
Siz cevaplayacaksınız bunu. 

Buyurun efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Başkanlık Divanının badema bu yanlışlığı yapmaması 
ve şimdi de Genel Kurula ve amme efkârına tak
dim ederken bu şekilde takdim etmesi gerekmekte
dir. Çünkü kanun teklifi, kanun tasarısı kadar muh
teremdir ve Yüce Heyetinizin her bir üyesine Ana
yasa tarafından verilmiş vazgeçilmez bir hak ve gö
revdir. Bu hak ve görevi Hükümetten evvel, çok çok 
daha evvel yapıp meseleyi sırtlayıp götürüp, Hükü
meti dahi bir no'ktaya gelmeye icbar eden milletve
kili veya senatörlerin bu Anayasal hak ve görevlerini 
ifa ettikleri açıkça ilan edilmeli ve sadece Hükümet 
tasarısı diye bahsedilmemelidir. 

Ba'kınız arkadaşlarım; Millet Meclisi Sıra Sayısı 
141. Aynı Yasa şu şekilde takdim ediliyor : «657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Ka
nunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun Tasarısı» ile Ankara Millet
vekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ile altı arkadaşının 
aynı Kanunu değiştiren 'kanun teklifleri, Yozgat Mil
letvekili M evi üt Güngör Erdinç, Cumhuriyet Sena
tosu Adana Üyesi Kemâl Sanibrahimoğlu'nun «Hâ
kim, savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayış
tay üyeleri, Anayasa Mahkemesi Raportör, Danıştay 
Raportör, Kanunsözcüsü ve Başyardımcıları ile Sa
yıştay Raportör ve Savcılarının Maaş ve Tazminat
larına İlişkin Kanun teklifleri ve Adalet ve Plan Ko
misyonu raporları.» Halbuki Yüce Senatoya takdim 
edilen tasarı, «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci 
Maddesinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa, 
Adalet ve Bütçe ve Plan Komisyonu raporları.» 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, sanki bir Hükümet tasarısı vardır, o görü

şülmektedir. Hükümetten aylarca önce, ki Hükümet 
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tasarısının tarihi 14 . 2 . 1979. Bendeniz, 7 . 6 . 1977'de 
bu teklifi vermişim. Mevlüt Güngör Erdinç 25.10.1977' 
de, İsmail Hakkı Köylüoğlu 26 . 1 . 1978'de ve Bütçe 
ve Plan Komisyonu da, bunları birleştirerek mem-
zûcen mütalaa etmek suretiyle sevketmiştir. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Daha iyi, ne olacaktı?.. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Böyle olmaz efendim, böyle olmaz. Bu bir haksız
lıktır. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — İşte öyle olur o. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Yersiz bir şeydir. 

'Bu kendi hakkımızı, eğer kendi adaletimiz için
de temin edemiyorsak, o zaman kimseye adalet da-
ğıtamayız, hak dağıtamayız. 

Bu itibarla ben istirham ediyorum Yüce Divan
dan, Millet Meclisinden sevkedilen metindeki basılı 
raporu da kendilerine takdim edeceğim. Bu şekilde 
takdimi suretiyle müzakereleri yürütmelerini istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Bende var efen
dim. Siz buyurunuz ben izah edeceğim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Sarıibrabimoğlu'nun bahsettiğj konu, Mil

let Meclisine giderken yapılan tekliftir, tasarıdır, bir
leşmiştir. Millet Meclisinde görüşüldükten sonra al
dığı isim, bugün size sunduğumuz isimdir. Binaen
aleyh, Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisinde 
kabul edilen isimle ancak takdim imkânı vardır. 
Bu itibarla böyle olmuştur. Yanlışlık yoktur. Eski 
uygulamaların tamamıdır ve Tüzük gereğidir. 

Teşekkür ederim efendim. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Tabii canım. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ta
mamıyla yanlıştır Reis. Bunu size ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Tamam Sarıibrahimoğlu. Tabii 
tabii, o artık görüşünüz oluyor zatıâlinizin. 

Bu tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, zatıâlinize bir şey sormak is
tiyorum. 

. BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Bu Kanunun görüşme süresi ne zaman bi
tiyor?.. Müzakereye aldığınız anda, bu tasarının nu

marasını vererek metin istedik. Hiç kimseye verme
diler, yoktur. 

Şu anda bu konu bizce meçhuldür. Bilmediğimiz 
konuyu nasıl görüşeceğiz?.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi, 25 .2 .1979 tarihinde bu Dağıtılan Kâ

ğıtlarla birlikte, tasarının da metni tüm üyelere da
ğıtılmıştır. Bir ara Komisyona alınmış, ondan sonra 
gelmiş. Şu anda öncelik ve ivedilik istenmiştir. Yani 
«25.2.1979» derken, bundan bir hafta evvelki bir 
tarihte dağıtıldığını ifade ediyorum. 

t. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Metin yok 
efendim. 

BAŞKAN — Dağıtıldı efendim, mümkün değil. 
Çünkü, dağıtılanda yazar, aynen açıktır. Aksini id
dia etmek başka bir şeyi iddia etmek anlamını taşır. 
Bu kadarına ben yetkili görmüyorum kendimi. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Dağıtıldı 
efendim, dağıtıldı. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, Genel Kurul ortada. Kaç 
kişinin elinde var? Dağıtılmadı; dolayısıyla da ince
lenemedi, bu tasarı. Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çelebi, zatıâliniz Divanda bulunan bir de

ğerli üyesiniz... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Görüşme süresi ne zaman doluyor?.. Onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, dağıtımların yazıldığı
nı gördüğünüz zaman burada sizce başka bir şey 
yapma olanağı yoktur. ,«25 . 2 . 1979'da dağıtıldı» di
ye yazılmıştır. Bunun aksini iddia kanaatime göre, 
tenzih ederim, bir yerde sahtecilik iddiası olur ki, 
buna ben kendimi şu anda yetkili görmüyorum ve 
söylemeye bile teeddüb ediyorum. 

Sayın Karamullaoğlu, buyurunuz. 

ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan, son bir senedir uygulamada, faydalı bir uy
gulamadır, muhterem Başkanlık bize gelen yasa ta
sarıları veya teklifleriyle ilgili işlemlerin seyrini özet-* 
liyor, dosya halinde önümüze koyuyordu. Bugün bu 
konmamıştır. Biz bundan çok faydalandık. Nedense, 
selin önünden kütük kapar gibi yasalar getiriliyor. 
Bu isabetli değildir. Bu yüksek Senatonun itibarını 
zedeleyici, gölge düşürücü bir hale getiriyor bizi. 
İstirham ederim; kimin hakkı varsa verelim. İncele
yelim, kotaralım. Hem ara veriyoruz. Fiilen geçen 
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salı gününden beri üyelerin büyük kısmı ayrılmış, git
me psikolojisine girmiştir. 

Bu nedenle istirham ediyorum; Komisyon önce
likle ve ivedilikle talebini geri alsın, doğru dürüst in
celeyelim, isabetli bir -harekette bulunalım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Say;û üyeler; 
Bu tasarının görüşme süresinin sonu 14 . 5 . 1979 

dur, şimdi aldığım bilgiye göre; fakat öncelik, ivedi
lik talebini ve her işe takdimen görüşme talebini Yü
ce Genel Kurulunuz kabul etti, görüşmeye başladık. 
Divan olarak, Divanda Başkanı olarak benim yapabi
leceğim bir konu düşünülemez. Dağıtıldığı tutanak
lara geçmiş, 25 .2 .1979 tarihinde dağıtıldığı da bil
dirilmiş. 

Sayın üyeler görüşmelerinde bunu belirtirler, yine 
oylarıyla iradelerini belirtirler, Komisyona iadesine 
karar verirler veya görüşülmeye karar verirler ve
ya neticeye bağlarlar, tamamen size mal olmuş bir 
konudur, benden çıkmıştır, görüşmesine başlıyoruz. 
Bu arada eleştiriler isterseniz o istikamette yapılır ve 
Komisyonla karşılıklı bir mutabakata varılır, oyla
rınızla ancak beni bağlama durumuna gelebilirsiniz. 
Çünkü, oylarınızla beni bu noktaya getirdiniz. 

Şimdi ben tümü üzerinde görüşmelere devam edi
yorum. 

Tümü hakkında söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Affe
dersiniz tereddüt oldu, bir daha sayacağım. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu oyla
ma olmadı efendİTi. Arkadaşlar nerede, çağırsanıza. 

BAŞKAN — Sayın Ege, neden olmadı, affeder
siniz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Olmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Oldu, saydık biz; öbürünü sayaca
ğız. 

Tasarının maddelerine geçilmesini kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkraları ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 Sayılı Kanunla Değişik 
Ek 9 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek geçici 
8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Anayasa 'Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, 
birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcıları; Danış
tay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Baş-
kanunsözcüsü ve Sayıştay Savcısının aylık ödeme
leri, birinci derecenin son kademesine ilave edilecek 
600 rakamından sonra bulunacak sayının belli kat
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının ay
lık ödemeleri 9 ve 8 nci derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge ra
kamlarına eklenecek 150; 7 ve 6 nci derecelerin ka
demelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 200; 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 300; 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o dere
ce ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
400; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
5C0; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf Hâkim 
ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına karar veril
miş olup da birinci derece aylığını almış ve bu de
recede 4 yılını ikmal etmiş ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkını kaybetmemiş olanlarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre üye seçilme hakkını ka
zanmış ve birinci derece aylığını almış meslek men
suplarından bu derecede 4 yılını ikmal etmiş ve üye
liğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara, bulun
dukları derece ve kademenin gösterge rakamına ek
lenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek mik
tar esas alınarak yapılır.» 
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Yoklama istiyoruz efendim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi, 
Tabii Üye Kadri Kaplan, Tabii Üye Suphi Karaman, 
Tabii Üye Orhan Sezai O'kan, Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Kemal Cantürk ayağa kalkarak yoklama iste
minde bulundular.) 

'BAŞKAN — Çoğunluk olmadığına dair yoklama 
isteyen sayın üyeler?.. Sayın Kaplan, Sayın Karaman, 
Sayın O'kan, Sayın Cantürk, Sayın Çelebi. 

Efendim, yoklama yapılacaktır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, biz 
Komisyon olarak bu tasarıyı geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Tasarıyı geri alıyorsunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu hata ne 

Komisyonun, ne Umumi Heyetin; bu hata Divanın
dır. Dağıtsaydı zamanında herkes hazırlanırdı. 

BAŞKAN — Efendim, değil. 
Sayın Güven, tasarının tümü kabul edildiği için 

geri alamazsınız. Maddeleri alırsınız; «Maddeleri alı
yoruz» dersiniz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Zaten 1 nci madde
yi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Terimleri, tabirleri beraber anlaşa
rak çözelim. Okunan 1 nci maddeyi geri mi alıyor
sunuz efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet, geri alıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Bundan sonraki gelecek maddeleri 
de ayrı ayrı geri mi alıyorsunuz efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, şimdi 1 nci 
maddeyi geri alıyoruz. Peşinde bir de petrol meselesi 
vardır onu görüşmeye başlarız. 

BAŞKAN — O "ayrı bir konu beyefendi. Pazar
lık yapmaya yetkili değilsiniz. Siz elinizdeki tasarı
nız üzerinde durun. Maddeleri geri mi alıyorsunuz 
efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, 
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Komisyon maddeleri geri aldığına göre, yoklama 
için talepte bulunan arkadaşlarımın bir iddiaları var 
mı efendim?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yoktur. 
SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 

Öyle şey olur mu yahu. 
BAŞKAN — Olur efendim, olur. 
Maddelerin geri verilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Maddeler Komisyona geri verilmiştir. 

2. — 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/190; C. Senaotsu : 1/633) (S. Sayısı : 
903) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik ve ivedilik talebi var, 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuz 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek 

Yasa Tasarısının bir an önce yasalaşmasında yarar 
görüdüğünden Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da ka
rar altına almıştır. 

Adı geçen tasarının gündemdeki bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan 

Komisyonu Başkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 6326 sayılı Pet
rol Yasasına Ek Yasa Tasarısının öncelikle görüşül
mesini kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi istenmektedir. Söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. İvedilikle görüşülmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının görüşülmesine başlanıyor, 
Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Raporun okunup, okunmaması hususunda oyla

rınıza müracaat edeceğim. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

il). 903 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir, 
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Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

6326 Sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı 
Madde 1. — 6326 sayılı Petrol Yasasının 6558 

ve 17C2 sayılı yasalarda değişik 112 nci maddesinin 
birinci fıkrasındaki 25 yıllık süre 40 yıl olarak değiş
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — Bu Yasa 7 Mart 1979 gününde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürü

tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Ta
sarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

3. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 1 2 . 7 . 1977 Tarih ve 49 
Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
19.4.1978 tarih ve 173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 173 sa
yılı raporları. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777'ye 
1 nci ek) (l) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Dilekçe Karma Ko
misyonu Başkanının bir öncelik talebi var okutuyo
rum. 

(1) 777'ye I nci ek S. Sayılı Basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 23 .2 .1979 günlü gün

deminin, 53 ncü sırasında yer almış bulunan Sıra Sa
yısı 777'ye birinci ek ve tüzük gereğince bir defa gö
rüşülmesi gereken, Komisyonumuzdan Başkanlığınıza 
sunulan ve Profesör Yusuf Yazıcı'ya ait işin, gün
demde daha önce yer almış işlerden önce görüşül
mesini öneririm. Saygılarımla. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu Başkan-
vekili Sayın Fahri Çöker ve Hükümet adına Sayın 
Adalet Bakanı Mehmet Can?.. Hazır. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının önerge
sini dinlediniz. Bu işin öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Dilekçe Karma Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler. Raporu dinlediniz. Ra

por üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Özgüneş, 
buyurun efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Dilekçe Karma Komisyonunun bu ve bundan son
raki kararlarının münakaşası sanıyorum ki, sadece 
bir şahsa, şu hakkın veya bu hakkın verilmesinden 
ziyade, evvela dilekçe hakkı, sonra Dilekçe Karma 
Komisyonu ve nihayet bu Komisyonun aldığı karar
ların mahiyeti, şümulü ve yaptırım gücü üzerinde 
olmaktadır. 

Bilindiği gibi. parlamentolardan önce dilekçe hak
kı, vatandaşlara, krallar, padişahlar, şahlar karşısın
da tanınmıştır. Eğer bir vatandaş, herhangi bir konu
da müracaat ettiği bütün kanallardan hakkını ala
madığı kanaatine varır ise, bir dilekçeyle hükümdara 
müracaat eder ve böylelikle meselenin bir de hüküm
dar tarafından ele alınmasını ister idi. Parlamento
lar kurulduktan sonra, dilekçe hakkı parlamentolara 
geçmiştir ve Anayasamız da dilekçe hakkını kabul 
etmiştir. Bu maksatla da 140 sayılı Kanunla bir Di
lekçe Karma Komisyonu kurulmuştur. Ancak, bu
rada münakaşa edilen konu şudur : 

Acaba, bu Dilekçe Karma Komisyonunun karar
larının yaptırım gücü nedir?.. Önümüzdeki konuda, 
bir sayın tabip albay (Ki, 60 kadar eseri bulunan, 
yıllarca başarıyla çalışmış bulunan bir tabip albay) 
generalliğe terfi etmesi lazımgeldiği kanaatindedir, 
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terfi ettirilmemiştir ve bunun sonunda Dilekçe Kar
ma Komisyonu oybirliğiyle bu albayın generalliğe 
terfi etmesi lazımgeldiğine karar vermiş, Milli Sa
vunma Bakanlığı da buna zamanında itiraz etmemiş
tir. İtiraz etmediği için de hüküm kesinleşmiştir. An
cak, şimdi Milli Savunma Bakanlığı şu iddialarla 
karşımıza çıkmaktadır. Diyor ki, «Dilekçe Karma 
Komisyonu veya herhangi bir mahkeme, kendini ic
ranın yerine koyarak karar alamaz. Kimin general 
olup, kimin general olmayacağına Askeri Şûra karar 
verir.» Burada birtakım kanuni esaslar vardır; bun
lar uygulanmış, bir değerlendirmeye göre generallik 
sırası gelenler sıraya konulmuş ve söz konusu albay 
gerilerde kalmıştır. Öyleyse Dilekçe Karma Komis
yonunun gelip kendisini icra yerine koyarak karar 
vermesi ve bir albayı general yapması mümkün de
ğildir. 

Dilekçe Karma Komisyonu ise diyor ki, «Biz ko
nuyu incelediğimiz zaman gördük ki, mesele sadece 
askeri yönden incelenmiştir. Eğer terfi edecek olan 
albay bir topçu, piyade, muharip albay olsa idi, bu 
takdirde bu doğru idi. Ancak karşımızda bir tabip 
albay vardır. Bu zat çeşitli kademelerden, akademik 
kariyerlerden geçerek evvela profesörlüğe yükselmiş, 
saniyen Milli Savunma Bakanlığından yakın bir za
manda büyük bir tatbikatta gösterdiği 'başarılar için 
takdirname almış ve nihayet kendisinin tıp sahasında 
60 kadar takdir görmüş eseri vardır. Öyleyse Askeri 
Şûra, sadece işin askeri yönünü değil, bilimsel yönü
nü de inceleyerek, albaya gerekli hakkı vermeliydi.» 

Arkadaşlarım; 
Dikkat buyurursanız, Dilekçe Karma Komisyonu 

ile Hükümet arasında, Milli Savunma Bakanlığı ara
sında 926 sayılı Kanunun ve 140 sayılı Kanunun yoru
mu üzerinde ihtilaf vardır. Kanaatim odur ki, Cum
huriyet Senatosunun vereceği karar, bu Komisyo
nun kararlarının yaptırım gücü kadar mahiyetini de 
ortaya koyacaktır. Eğer, Dilekçe Karma Komisyonu
nun iddia ettiği gibi (Ki, öyle olduğu delillerle ortada) 
bu albay, profesörlük hakkını kazanıncaya kadar bü
yük başarılar göstermiş ve ondan sonra da başarıla
rına devam etmiş bir albaysa, bu takdirde hiç şüp
hesiz ki, değerlendirmede bunların hesaba katılması 
ve generalliğe terfi etmesinin lazımgeldiği kanısında
yım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Rapor üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 

var mı efendim?.. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Yerimden arz edebi

lir miyim efendim?.. 
BAŞKAN — Hay hay. 
FERİD MELEN (Van) — Dilekçe Karma Ko

misyonuyla Savunma Bakanlığı arasında bir ihti
laf olduğu anlaşılıyor. Savunma Bakanlığının yazı
sı okundu; ama bu ihtilaf konuşulmaktadır. Bilmi
yorum, Adalet Bakanı, Savunma Bakanı adına bu 
mevzuda bir şey söylemeye kendini yetkili görüyor 
mu?.. Görmüyorsa, Savunma Bakanı davet edil
sin, onun huzurunda konuşulsun. Bu albayı terfi 
ettirirsiniz; ama arkasından aynı mahiyette belki 
yüz subay daha gelebilir huzurunuza. Silahlı Kuv
vetlerin hiyerarşisini altüst etmeye hakkımız da yok
tur. Onu da dikkate almanız lazım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İlgili Yasa «Komisyon raporunu savunur» der. 

Bu hususta savunmaya ihtiyaç duyuyor musunuz Sa
yın Komisyon?.. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hayır efendim, Rap<^umuz sarih; gerekçeli ola
rak arz etmiştik. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, ilgili Yasanın 10 ncu maddesi, «Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurulların
da, bu konuda karar verilmeden önce ilgili bakan 
veya bakanlar veyahut gönderecekleri yüksek dere
celi memurlar dinlenir» diye bir amir hüküm var 
efendim. Bu hususta bilgi vermek durumunda mısı
nız?.. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 
Milletvekili) — Sayın Başkan, ilgili Bakan, Sayın 
Milli Savunma Bakanının bulunduğu bir toplantıda 
bu konunun görüşülmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Milli Savunma Bakanı
nın bu hususta gerekli bilgiyi vereceğini, onun dinlen
mesini... 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 
Milletvekili) — Evet, ben kendi Yasamla ilgili ola
rak buraya gelmiştim. Böyle bir konuda Sayın Milli 
Savunma Bakanı bulunsun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon, dinlediniz Sayın Bakanın gö

rüşünü. Buna itiraz edeceğiniz bir cihet?.. 
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DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN- J 
VEKİLİ FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yok efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler, bu Raporun görüşülmesini, Sayın 

Milli Savunma Bakanının bulunduğu bir birleşimde 
(Ki, gelecek Birleşimde) görüşülmek üzere erteliyo
rum efendini. 

4. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün (Tıp 
Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 13.4. 1978 tarih ve 
2 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timur oğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi var okutuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesi gereken işler konuşuldu. Ancak, diğer 
araştırmalara geçeceğimiz sırada salonda gerekli ço
ğunluğun olup olmadığında Başkanlık tereddüde 
düştü; yoklama yapacağım efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Öncelik Önergesi : 
1 Mart 1979 günlü Gelen Kâğıtlarda yayınlan

mış olan, S. Sayısı 905, Tevfik Hadi Açay, Şehmuz 
Timuroğlu, Hasan Özel, Abdülaziz Yaşar'a ait işin, 
öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine ilişkin olması 
ve öğrenimin de başlamış olması nedeniyle Gelen Kâ
ğıtlardan doğruca gündeme alınarak ve öncelikle gö
rüşülmesini saygılarımla öneririm. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonunun ön
celik önergesini dinlediniz. 

Sayın Dilekçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
burada; fakat ilgili Bakan, Sayın Milli Eğitim Baka
nı yoklar. Bu itibarla, bu Raporun görüşülmesini de 
Sayın ilgili Bakanın bulunacağı bir birleşime erteli
yorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Müzakerelere devam için gerekli çoğunluğumuz 

kalmamıştır. Evvelce alınan karar gereğince 20 Mart 
1979 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.15 

. . .<. . . >€*< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

48 NCİ BİRLEŞİM 

1 . 3 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak

kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/160; 
C. Senatosu : 1/614) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tari
hi : 17 . 1 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Kökerin, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Suîtanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
-Önerin, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da ;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tadilleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

8. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

9. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

10. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi : 2 6 . 6 . 1978) 

11. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

12. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu.; 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29/±8.1978) 

13. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

14. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S, Sayısı : 882) (Dağıtma tart* 
hi : 15.2.1979) 



15. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşımn, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 s 9 s 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 L 10 . 1978 
tarihli tezkeresi, (1GJ/37) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl' 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen, öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 £ 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 s 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türik sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi, 
(10/61) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakam tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . T0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 
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33. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
Önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

35. —• Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

38. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7,11.1978 
tarihli tezkeresi, (10/43) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale iş

letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so* 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

43. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi (10/78) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı : 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Boz'kurt'un, Yasama dokunulmazlığı haık-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu, (3/1468) (S. Sayısı : 876) 
(Dağıtma tarihi: 1 9 , 1 , 1 9 7 9 ) 



48. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. | 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı : 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana- i 
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa- i 
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında | 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

53. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma I 
Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 Tarih ve 49 I 
Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeye- I 
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
19 . 4 . 1978 tarih ve 173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 
173 Sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayı
sı : 777'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

V 
tKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

I B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1979) 

2. — 6326 sayılı Petrol Yasasına ek Yasa Tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

j huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/190; C. Senatosu : 1/633) (S. Sayısı : 
903) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1979) 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla Değişik ek Geçici 8 nci mad
desinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 

İ olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/630) (S. Sayısı : 904) 

j (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1979) 
X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 

I Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
I Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
I Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
I Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
j Tanıtma Komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/115) 

C. Senatosu : 1/621) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma Ta-
I rihi : 26 . 2 . 1979) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş-

I tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/117; C. Sena
tosu : 1'622) (S. Sayısı : 898) (Dağıtma Tarihi : 
27 . 2 . 1979) 
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Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma Bakanı) Hasan Esat 
Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 
Tarih ve 49 Sayılı Haftalrk Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya. Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair 
Yazısı ve 140 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
1 9 . 4 . 1 9 7 8 Tarih ve 173, 3 1 . 1 . 1 9 7 9 Tarih ve 173 Sayılı 

Raporları. (C. Senatosu : 4 /440) 

T. C. 
Milli Savunma Bakanlığı 9.3. 1978 

HUK.MÜŞ.:315-3-d-1977 
Konu : Tbp. Alb. Y. Yazıcı Hk. 

TBMM Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : (a) 11 Ocak 1978 gün ve 7317, sayınız. K. 
(b) 31 Mart 1977 gün ve 5795 sayılı kararınız. 

Yüksek Komisyonlarca bilindiği gibi Anayasamız kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmiştir. 
Yasama organlarının yürütmenin yerine geçemeyeceği, 26 . 12 . 1962 gün ve 140 sayılı Yasanın gerekçe

sinde, bu gerekçeyi aynen benimseyen Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 5 . 6 . 1962 gün ve 28 sayılı 
raporunda ayrıca TBMM Karma Komisyonunun 21 . 12 . 1962 gün ve 2 sayılı raporunda çok açık bir 
anlatımla belirtilmiştir. Nitekim gerekçenin bir bölümünde : 

«Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibine dayanmaktadır. Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer 
alan bu prensip gereğince, Anayasanın cevaz verdiği haller dışında yasama organının müşahhas ferdi ve 
maddi tasarruflarda bulunmasına imkân yoktur. Aksi halde yasama organı, idari tasarruflar yapmak yolu ile 
icra organının yerini almış, onun yetki alamna tecavüz etmiş olur. Dilekçe hakkının mevcut olduğu kuvvetler 
ayrılığı sistemine dayanan parlamenter rejimlerde de dilekçeler hakkında yasama organının alacağı kararla
rın icra organını ve idareyi zorlayıcı bir kuvveti mevcut değildir. Aksi varit olsaydı, yasama organının Hü
kümetin ve idarenin yerine kaim olmasını kabul etmek iktiza ederdi...» denilmektedir. 

Doktrin de bu görüşü benimsemiştir. 
Ord. Prof. S. Sami Onar, İdare Hukukunun Esasları, üçüncü baskı cilt II. Sayfa 731 - 732. Prof. Dr. 

Tahsin Bekir Balta idare Hukuku Sayfa 129, Doç. Dr. Servet Armağan, Dilekçe Hakkı ve Anayasası, istan
bul 1972 baskı sayfa 122, 128, 129, 140 vs.» 

Yargı organları da komisyonlarca verilmiş bu tür kararların yargı kararı niteliğinde olmadığını kabul 
etmektedirler. (Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 25 . 6 . 1965 gün ve 1965/483, 10 ncu Dairenin 
9 . 11 . 1967 gün ve 1967/2355, Genel Kurulun 16 . 1 . 1975 gün ve 1975/1, Askeri Yüteek idare Mahkemesi 
Daireler Kurulunun 2 . 4 . 1976 gün ve 1976/150, 1 nci Dairesinin 20 . 4 . 1977 gün ve 1977/280, Yüksek Se
çim Kurulunun 5 . 12 . 1973 gün ve 2024 sayılı kararları... gibi) 

Albayların generalliğe yükseltilmelerinin idari bir işlem olduğu, idare tarafından ancak yasaların öngör
düğü koşullar içerisinde yapılabileceği kuşkusuzdur. 

Gerçekten tuğgeneralliğe yükselme için albaylık bekleme süresinin tamamlanmış olması, sicil not orta
lamalarının belli düzeylere ulaşması, üst rütbe (generallik) kadrosunda münhal bulunması ve değerlendirme 
işlemlerini yapan Yüksek Askeri Şûra üyelerinin toplantı sırasında verdikleri notlar ortalamasının eklenme
si ile saptanan yeterlik notunun elverişli bulunması zorunludur. Yeterlik notu en yüksek olandan başlamak 
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suretiyle yapılan yeterlik sıralamasına göre ve kadro münhali kadar albay tuğgeneralliğe yükseltilebilmekte-
dir. (926 sayılı TSK Personel Kanunu, 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûra Kanunu, Subay Sicil Yönetmeliği hü
kümleri.) 

Prof. Tbp. Albay Yusuf Yazıcı 30 Ağustos 1976 tarihinde yapılan değerlendirme ve sıralamada yasa 
ile belirtilen kadro kontenjanına girememiştir. 

Bu durum karşısında Bakanlığım ilgiliyi tuğgeneralliğe yükseltme olanağından yoksun bulunmaktadır. 
Arz ederim. 

Hasan Esat Işık 
Milli Savunma Bakanı 

(5795 SAYILI KARAR) 

7317/7317 - 23 . 2 . 1977 (Dilekçi : Halen Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Prof. Dr. YUSUF YAZİCİ 2 nci Genel Cerrahi ve Harp Cerrahisi Kliniği Direk-
Tbp. Kd. Alb. Gülhane Askeri Tıp Akademisi törü olarak görev yaptığını ve 1971 Ağustosunda tuğ-
2 nci Genel Cerrahi ve Harp Cerrahi Kliniği generalliğe yükselmesi icabederken, kendisinin üst rüt-
Direktörü ANKARA beye terfiini sağlayacak seviyede yeterlik notu almamış 

olduğu Milli Savunma Bakanlığınca ileri sürülerek, 
1971 tarihinden bu yana tuğgeneralliğe terfiinin yapıl

madığını beyanla bugüne kadar 60 bilimsel çalışma ve araştırmaya dayanan yayın veren bir meslek ve bilim 
adamı olarak değerlendirilerek tuğgeneralliğe terfiinin sağlanmasını istemektedir.) 

Dilekçinin dosyasının incelenmesinde; Tb. Albay Yusuf Yazıcı, 1947 yılında Ankara Tıp Fakültesini 
bitirdikten sonra çeşitli yerlerde görev ifa etmiş 195i - 1954 yılları arasında Hariciye ihtisası yapmış, 25 Ekim 
1954 tarihinde genel cerrah uzmanı olmuş, uzman olarak muhtelif hastanelerde çalışmış, 1960 - 1962 
yıllarında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2 nci C rrahi Kliniğinde müşavir uzmanlık yapmış, bu görevde 
iken Akademi Profesörler Kurulu kararı ile bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Amerika'ya gönderilmiş, 6 ay 
Valter Reed Army Medical Centerde Genel Cerrahi Departmanında pankreas, safra yolları, üzerinde 1,5 yıl 
George Town Üniversitesi Hastanesinde Genel Cerraıi ve Kardio - Vasküler Departmanında çalışmıştır. 

Yurda dönüşünden sonra Üniversitelerarası jüri 1 uzurunda verdiği imtihanla 9 Kasım 1964 yılında genel 
şirürji dalında üniversite doçenti unvanını kazanmıştır. 

1965 - 1971 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bu unvanla görev ifa eden Yusuf Yazıcı 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Eğitim Hastanesi Profesörler Kurulunun 31 . 12 . 1971 gün ve 100/71 
sayılı toplantısı, Ankara Üniversitesi Senatosunun 1 . 2 . 1972 tarih ve 733 ncü toplantısı ile 5131 sayılı karar
la profesör olmuş ve bu unvanla Akademi II nci Cerrahi ve Harp Cerrahisi Kliniği Profesörlüğüne atanmış
tır. Halen bu görevde bulunmaktadır. 

Dosyada bulunan belgelerden, dilekçi Prof. Dr. Alb. Yusuf Yazıcfnın, 
a) Görev ifa ettiği bütün hizmet dallarında ve bilhassa hocalık yaşantısında son derece başarılı olduğu, 
b) Sayısız uzman doktorun yetişmesinde ve yetiştirilmesinde inkâr edilmez hizmetleri geçtiği ve hocala

rının, komutanlarının ve amirlerinin mutlak güvenine, öğrencilerinin büyük saygılarına mazhar olmuş bir 
Tbp. subay ve değerli bir hoca olduğu, 

c) Başarılarının daima takdirle yadedildiği ve 1973 yılı Tunceli - Mazgirt - Pertek bölgesinde yapılan 
atışlı Alpdoğan - 73 tatbikatındaki başarısının Miîli Savunma Bakanlığının takdirnamesi ile belgelendiği, 

d) İngilizce - Fransızca dillerini çok iyi bildiği. George Town Üniversitesi Tıp Merkezi ve U. S. Army 
Medical servisten sertifikası bulunduğu, 

e) Üstün bir sicile ve yeteneğe sahip olan dilekçinin general olan albaylara nazaran bir de Akademik 
unvanı ve Profesörlük titri bulunduğu ve 60'a yakın da bilimsel ve araştırmaya dayanan eserlerinin mevcut 
olduğu anlaşılmıştır. 

Fevkalade yetenek ve başarılara sahip olan Prof. Dr. Alb. Yusuf Yazıcı'nın dilekçesine karşı; Milli Sa
vunma Bakanlığından gelen 25 Mart 1977 tarih ve Huk. Müş. 315 - 3 - d - 1977 sayılı cevabi yazıda; 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 777'ye 1 nci Bk) 
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1. Albaylarla, general ve amirallerin terfi işlemlerinin 926 sayılı Yasanın 1424 sayılı Yasa ile değişik 
54 ncü maddesi ile Subay Sicil Yönetmeliğinin 41'den 47'ye kadar olan maddelerinde belirtilen esaslar dahi
linde yapıldığı, 

2. 926 sayılı Yasanın 38 nci maddesinin 1923 sayılı Yasa ile değişik (b) bendinin (2) numaralı fıkrasının, 
yükselme sırasına giren albayların bu rütbedeki sicil notları ortalamasının tespit olunacağını albaylık sicil 
notu ortalamasının sicil tam notunun % 60 ve yukarısı olanların binbaşılık rütbesinden itibaren, albaylık 
rütbesinin son yılına kadar almış oldukları sicil notlan toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucunda 
ortaya çıkan nota göre kendi aralarında sıralanacaklarını, bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notlan sicil 
tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyalarının Yüksek Askeri Şûraya gönderileceği ve Yük
sek Askeri Şûraca bunların Yasanın 54 ncü madde esasına göre değerlendirmeye tabi tutulacaklarına amir 
bulunduğu, 

3. Prof. Dr. Albay Yusuf Yazıcı'nın anılan madde hükmü uyarınca tespit olunan sicil notu da bu mad
dede öngörülen seviyede olduğundan sicil dosyasının 30 . 8 . 1976 yılında yapılacak terfilerde değerlendiril
mek üzere Yüksek Askeri Şûraya gönderildiği, 

4. Yüksek Askeri Şûraca, subay sicil yönetmeli Cindeki esaslara göre değerlendirme notu verildiği, sicil 
notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamının ye-erlik notu olduğu, ve en üstün yeterlik notu alandan 
başiamak üzere bir yeterlik sıralaması yapıldığı, 

Ve Prof. Dr. Albay Yusuf Yazıcı'ya yukarıda belirlenen esaslar dahilinde Yüksek Askeri Şûraca değer
lendirme notu verilmiş olduğu ve tespit olunan yeterlik notu sonunda, yapılan yeterlik sıralamasında, hayli 
gerilerdi, olduğunun görüldüğü ve sözkonusu not kadronun 1 nci yıl kontenjanına girmesini sağlayacak sevi
yeyi bulmadığından, dilekçinin tuğgeneralliğe terfi et irilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Milli Savunma Bakanlığı temsîlcflsfinin de hazır bulunduğu 31 . 3 . 1977 tarihli 
Genel Kurul toplantısında; dilekçinin vaki isteğinin Komisyonumuzda görüşülüp, görüşülmeyeceği tar
tışıldı. Askeri Yüksek İdiare Mahkemesinde Milli Savunma Bakanlığının «Karar düzeltme» îstemü 4 Tem
muz 1975 tarihînde karara bağlanmış bulunduğundan, 23 Şulbat 1977 tarihli dilekçe ile Komisyonumuza 
müracaat etmiş bulunan Yusuf Yazıcı İçin 1976 yılınla yenli bir hak doğmuş Olacağından, evvelki senelere 
a!it mahkeme kararının Komisyonumuzu bağlayamayacağı Ve ayrıca, TBM Meclisine nâyaibeten karar Veren 
Dilekçe Karma Komisyonunun atıfet olarak karar ver neye yetkisi bulunduğundan konunun görüşülmesine 
karar verilecek esasa geçildi. 

Dosyada buSunan mevcut belgelerin incelenmesinde; yeterliği ve yeteneği onaylanmış bir albay ve bunun 
yanında inşam yaşamla ve yaşatma olanağına sahip ve ayrıca Sayısız doktorun yetişmesinde büyük katkısı 
bulunan değerli har hoca olan Prof. Dr. Albay Yusuf Yazıcı'nın Askeri Şûraca yapılan yeterlik sıralamasın
da; Albay. Yusuf Yazıcı'nın askerlik rütbesi altında bFimseî çalışma ve yetenekleriyle kazandığı başarı ve 
unvanlar hiç gözönünde tutulmamıştır. Yalnızca tak 'Jk bilgilerin ölçü alınması !bir aisker - biîim adamı için 
objektif ölçü olamaz. Sübjektif ve belgelenmliş bazı verilerin gözönüne alınmaksızın yapılan değerlendirme 
de takdir hatasının önemli ölçüye vardığı görüşünü be îimıseyen Komisyonumuz; {askerlik bakımından albay, 
mesleki açıdan profesör olmuş olan ve tuğgeneralîGğe yükselme düzeyine geldiği kabul edilen bir albay içîn 
yapılacak değerlendirmenlin, artık yetenek ve yeterlik üzerinde değil, öteki yükselecek durumda bulunan
lar ile karşılaştırılarak yapılması gerektiği, bugüne kadar 60 bilimsel ve araştırmaya dayanan eser vermliş, 
doçentlik ve profesörlük tezleri kaibul edilmiş Gülhane Askeri Tıp Akademisinin en önemli kliniğine direktör 
olarak atanmış Ve sürdürmüş, iki yabana dili anadiline eklemiş, Akademik (kariyerini tıp alanına kabul 
ettirmiş Ve riihayet taibip mesleğinin doruğuna varmış l>ir (ilim adamı olan Prof. Dr. Albay Yusuf Yazıcı'nın 
30 Ağustos 1976 tarihinde tuğgeneralliğe yükseltilmesine oybirliğiyle karar verildi 

Karar No. Karar tarihi 

5795 31 .3 .1977 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 777'ye 1 nci Bk) 
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1 NUMARALI 

Dilekçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 7317/7317 19.4. 1978 
Rapor No. : 173 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1. Dilekçi, Prof. Dr. Yusuf Yazıcı halen Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2 nci Genel Cerrahi ve Harp 
Cerrahisi Kliniği Direktörü olarak görev yaptığını ve 1971 Ağustosunda tuğgeneralliğe yükselmesi icabeder-
ken, kendisinin üst rütbeye terfiini sağlayacak seviyede yeterlik notu almamış olduğu Milli Savunma Bakan
lığınca ileri sürülerek, tuğgeneralliğe terfiinin yapılmadığını beyanla, bir meslek ve bilim adamı olarak değer
lendirilerek tuğgeneralliğe terfiinin sağlanmasını istemektedir. 

Dosyasının incelenmesinde, Prof. Dr. Alb. Yusuf Yazıcı'nın, 
a) Görev ifa ettiği bütün hizmet dallarında ve bilhassa hocalık yaşantısında son derece başarılı olduğu, 
b) Sayısız uzman doktorun yetişmesinde ve yetiştirilmesinde inkâr edilmez hizmetleri geçtiği ve hocala

rının, komutanlarının ve amirlerinin mutlak güvenine, öğrencilerinin büyük saygılarına mazhar olmuş bir 
Tbp. subay ve değerli bir hoca olduğu, 

c) Başarılarının daima takdirle yad edildiği ve 1973 yılı Tunceli - Margirt - Pertek bölgesinde yapılan 
ateşli ALPDOGAN - 73 tatbikatındaki başarısının Milli Savunma Bakanlığının takdirnamesi ile beğenildiği, 

d) İngilizce - Fransızca dillerini çok iyi bildiği, George Town Üniversitesi Tıp Merkezi ve U. S. ARMY 
MEDİCAL servisten sertifikası bulunduğu, 

e) Üstün bir sicile ve yeteneğe sahip olan dilekçinin general olan albaylara nazaran bir de AKADEMİK 
Unvanı ve PROFESÖRLÜK titri bulunduğu ve 60'a yakın bilimsel ve araştırmaya dayanan eserlerinin mev
cut olduğu anlaşılmıştır. 

Fevkalade yetenek ve başarılara sahip olan Prof. Dr. Alb. Yusuf Yazıcı'nın dilekçesine karşı; Milli Sa
vunma Bakanlığından gelen 25 . 3 . 1977 tarih ve Hük. Müş, 315 - 3 - d - 1977 sayılı cevabi yazıda; 

1. Albaylarla, general ve amirallerin terfi işlemlerinin 926 sayılı Yasanın 1424 sayılı Yasa ile değişik 
54 ncü maddesi ile subay sicil yönetmeliğinin 41'den 47'ye kadar olan maddelerinde belirtilen esaslar dahi
linde yapıldığı, 

2. 926 sayılı Yasanın 38 nci maddesinin 1923 ayılı Yasa ile değişik (b) bendinin (2) numaralı fıkrası
nın, yükselme sırasına giren albayların bu rütbedeki sicil notları ortalamasının tespit olunacağını albaylık sicil 
nota er'LaJamasının sicil tam notunun % 60 ve yukarısı olanların binbaşılık rütbesinden itibaren, albaylık rüt
besinin, son yılına kadar almış oldukları sicil notlan toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucunda 
ortaya çıkan nota göre kendi aralarında sıralanacakları, bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notlan sicil 
tam notunun c/c 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyalarının Yüksek Askeri Şûraya gönderileceği ve bun
ların yasanın 54 ncü madde esasına göre değerlendirmeye tabi tutulacaklarına amir bulunduğu, 

3. Prof. Dr. Albay Yusuf Yazıcı'nın anılan madde hükmü uyarınca tespit olunan sicil notu da bu mad
dede öngörülen seviyede olduğundan sicil dosyasının 30 . 8 . 1976 yılında yapılacak terfilerde değerlendiril
mek üzere Yüksek Askeri Şûraya gönderildiği, 

4. Yüksek Askeri Şûraca, subay sicil yönetmeliğindeki esaslara göre değerlendirme notu verildiği, sicil 
notu ortalaması ile, değerlendirme notu toplamının yeterlik notu olduğu ve en üstün yeterlik notu alanlardan 
başlamak üzere bir yeterlik sıralaması yapıldığı, 

Ve Prof. Dr. Albay Yusuf Yazıcı'ya yukarıda belirtilen esaslar dahilinde Yüksek Askeri Şûraca değerlen
dirme notu verilmiş olduğu ve tespit olunan yeterlik notu sonunda yapılan yeterlik sıralamasında, hayli ge
rilerde olduğunun görüldüğü ve sözkonusu not kadronun 1 nci yıl kontenjanına girmesini sağlayacak seviyeyi 
bulmadığından, dilekçinin tuğgeneralliğe terfi ettirilmesinin, mümkün olmadığı bildirilmektedir. 

Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu 31 . 3 . 1977 tarihli Genel Kurul toplantısın
da; yeterliği ve yeteneği onaylanmış bir albay ve bunun yanında insanı yaşama ve yaşatma olanağına sahip 
ve ayrıca sayısız doktorun yetişmesinde büyük katkısı bulunan değerli bir hoca olan Yusuf Yazıcı'nın asker-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 777'ye 1 nci Ek) 
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lik rütbesi altında bilimsel çalışma ve yetenekleriyle kazandığı başarı ve unvanların gözönüne alınmadığı gö
rüşünü benimseyen Komisyonumuz akademik kariyerini tıp alanına kabul ettirmiş ve nihayet tabip mesleği
nin doruğuna varmış bir ilim adamı olan Prof. Dr. Albay Yusuf Yazıcı'nın 30 Ağustos 1976 tarihinde tuğ
generalliğe yükseltilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

2. Süresinde itiraz edilmemek suretiyle kesinleşen bu karar infaz için Milli Savunma Bakanlığına gönde
rilmişti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, usul ve esas yönünden sözü edilen karan infaz edemeyeceğini be
lirterek, ezcümle; 

1. Anayasanın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan kuvvetler ayrılığı prensibi gereğince, Anayasanın ce
vaz verdiği haller dışında yasama organının müşahhas ferdi ve maddi tasarruflarda bulunmasına imkân ol
madığı, aksi halde yasama organının, idari tasarruflar yapmak yolu ile icra organının yerini alarak onun yet
ki alanına tecavüz etmiş olacağını, 

2. Albayların generalliğe yükseltilmelerinin ise, idari bir işlem olduğunu, 
3. Albaylıktan tuğgeneralliğe yükselme için albaylık bekleme süresinin tamamlanmış olması ve sicil not 

ortalamalarının belli düzeylere ulaşması ile üst rütbe (Generallik) kadrosunun da münhal bulunması ve ay
rıca değerlendirme işlemlerini yapan Yüksek Askeri Şûra üyelerinin toplantı sırasında verdikleri notlar or
talamasının eklenmesi ile saptanan yeterlik notunun elverişli bulunmasının zorunlu olduğu, ve yeterlik notu 
en yüksek olandan, başlamak suretiyle, yapılan yeterlik sıralamasına göre ve kadro münhali kadar albayın 
tuğgeneralliğe yükseltilebildiğini bildirmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 3 . 1978 tarihli toplantısında; Komisyonumuz Genel 
Kurulunca 31 . 3 . 1977 tarih ve 5795 sayı ile dilekçi Yusuf Yazıcı hakkında verilen müspet kararımıza 
karşı Milli Savunma Bakanlığının 9 . 3 . 1978 tarih ve 315 - 3 - d - 3 - 1977 sayılı müspet kararımızın ye
rine getirilmeyeceğine dair cevabi yazısı ve dosya münderecatı incelenerek, eski kararda ısrarla 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi hükmü icabı Haftalık Karar Cetvelinde ilanından sonra dosyanın bir raporla Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına arzına, Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın muhalefeti ile ekseriyetle karar 
verildi. 

Başkan 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 

Sözcü 
Ankara Milletvekili 

Abdurrahman Oğultürk 

Kâtip 
îçel Milletvekili 

Yusuf Ziya Ural 

Üye 
Balıkesir Milletvekili 

Hüsnü Yılmaz 

Üye 
Gaziantep Milletvekili 

Muhalifim. 
Celâl Doğan 

Üye 
Bingöl Milletvekili 

Mehmet Sait Köker 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Ayhan Al tuğ 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Kemal Kaçar 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

A bdurrahman Köksaloğlu 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Abdullah Tomba 

Üye 
Konya Senatörü 

Muzaffer D emir t aş 

Üye 
Konya Milletvekili 

İhsan Kabadayı 

Üye 
Urfa Milletvekili 

Mehmet Celâl Bucak 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Urfa Senatörü 

Abdülgani Demirkol 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 777'ye 1 nci Ek) 
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2 Nuıaarah Dilekçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2 Numaralı 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Sayı : 7317J7317 

Eki : 
Rapor No. : 173 

1 Rapor 
1 Dosya 

31 . 1 . 1979 

Cumhuriyeî Senatosu Yüksek Başkanlığına 

TBMM Dilekçe Karma Komisyonu, 31 . 3 . 1977 günlü toplantısmda aldığı 5795 sayılı kararı ile, Gülha-
ne Askeri Tıp Akademisi 2 nci Cerrahi Kliniği Direktörü Albay Prof. Dr. Yusuf Yazıcı'mn üstün yetenek 
ve liyakatinin tespit edilmesi nedeniyle, tuğgeneral rütbesine yükselmeye hak kazandığına ve bu rütbeye yük
seltilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Kesinleşen kararımız, istemimize rağmen Milli Savunma Bakanlığınca yerine getirilmediğinden, 19.4.1978 
tarihli raporumuz düzenlenip onayınıza arz edilmiş ancak, geçen yasama yılı içinde görüşülmediğinden iade 
olunan raporumuz, bu kere Komisyonumuzca aynen ve ittifakla benimsendiğinden, 140 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi gereğince onayınıza tekrar sunulmuştur. 

Başkan 
îçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Üye 

Fahri Çöker 

Sözcü 
Muğla Senatörü 

Fevzi Özer 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Ayhan A!tuğ 

Üye 
Gümüşhane Senatörü 
Ömer Naci Bozkurt 

Üye 
Malatya Milletvekili 

Turan Fırat 

Üye 
Konya Milletvekili 

İhsan Kabadayı 

Üye 
Aydın Milletvekili 

Nahif M eni esc 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Abdullah Tomba 

Üye 
îçel Milletvekili 
Y. Ziya Ura! 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 777'ye 1 nci Bk) 



Topîant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 903 

6328 Sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısının Millet Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/190; C. Senatosu : 1/633) 

{Not : M. Meclisi S. Sayısı : 290) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2355 

CUMHURİYET SENATOSU, BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 - 15 .2 .1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 6326 
sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

Not : 

Bu tasan 5.10. 1978 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 14 
15.2. 1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 290) 

TC 
Başbakanlık 29 . 9 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-317/09203 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakan
lar Kurulunca 21 .9 .1978 tarihinde kararlaştırılan «6326 sayılı Peîrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı» ile gerek
çesi ilişik o l a ı ^ gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Gerekçe : 6326 sayılı Yasa ile petrol işlemleri için gerekli araç ve gereçlerin gümrüksüz olarak yurda 
getirilmeleri öngörülmüş, 6558 sayılı Yasa ile yerli araç ve gereç üretimini koruyucu hükümler getirilmiştir^ 

Yasanın öngördüğü 25 yılda, petrol alanında öngörülen düzeye ulaşılamamış olduğundan, bu petrol işlem-* 
Jerinin özendirilmesinde ve bürokratik işlemleri hızlandırma olanaklarının devamında yarar görülmektedir^ 
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Aslında bu maddeden yararlanılarak gümrüksüz olarak yurda getirilen değerlerin % 90 kadarı, kamu ku-r 
ruluşlannca getirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu yüzde oranının % 98 - 99'a ulaşması beklenmektedir, 

Yerli araç ve gereç üretimini koruyucu önlemler ise aynı Yasa maddesinde bulunmakta olup yerli üre-: 
tilenlerin listesi Bakanlar Kurulunca yayınlanarak bu liste kapsamı araç ve gereçlere gümrük vergisi uygu-̂  
lanmaktadır. 

Yasa maddesinin süresinin uzatılmaması halinde petrolle ilgili kamu kuruluşlarına ilave bir parasal yük 
yüklenecektir. Diğer taraftan geçici olarak yurda getirilecek araçlar örneğin bir ay çalıştırılmak amacı ile yur
da girecek bir sondaj gemisi için çok büyük sayılarla belirtilebilecek gümrük vergisi ödemesi gerekecektir ki, 
bu da petrol işlerini olanaksız kılacaktır. 

Petrol işlemlerini özendirmek ve Petrol Yasasının 2 nci maddesinde belirtilen amaca uygun olarak hızla, 
sürekli ve etkili bir biçimde yürütülmesine devam edebilmek için Petrol Yasasının 112/1 nci maddesinin yürür
lük süresi 15 yıl daha uzatılması zorunlu hale gelmiştir. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde ile petrol işlerinde kullanılmak amacıyla yurt dışından getirilen araç ve gereçlerin 
gümrüksüz yurda girmesi, petrol işlemlerinin özendirici hale getirilmesi ve hızla, sürekli ve etkili bir biçimde 
yürütülmesine devam edebilmesi için Petrol Yasasının 112/1 nci maddesinin yürürlük süresinin 15 yıl daha 
uzatılması öngörülmektedir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 16 . 2 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S, Ö z e t i 

290 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
16 . 5 ;, 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Bütçe ve Plan Komisyonu. : On gün. 
2. — 
3. — Gündeme 23 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 903) 



Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/633 
Karar No. : 28 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

23.2.1979 

Cumhuriyet Senatosu Yükseik Başkanlığına 

Millet M celbinin 15 Şubat 1979 tarihli 52 nci Birle;iminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen 6326 
sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 16.2.1979 tarihli 2355 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 16 Şubat 1979 tari
hinde Komisyonumuza gönderilen Tasan, Komisyonumuzun 23.2.1979 tarihli toplantısında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi Petrol İşleri Genel MüJürü hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

6326 sayılı Petrol Kanununa göre petrol hakkı sah'p'erine Türkiye'deki petrol işletmeleri için gerekli araç 
ve gereçlerin 25 yıl süre ile gümrüksüz olarak yurda ge irilmesi öngörülmektedir. 

Bu 25 yıllık muafiyet süresi 7.3.1979 günü sona ermektedir. İşte bu nedenlerle muafiyet süresinin uza
tılması ile petrolle ilgili kuruluşlarına ek bir parasal yük getirmeyecektir. 

Bu nedenlerle petrol işlemlerinde kullanılmak amacı ile yurt dışından getirilen araç ve gereçlerin gümrük
süz olarak yurda girmesi, petrol 'işlemlerini daha özîendirici süreklilik ve etkililik getirmesini sağlayacaktır. 

Bu açıklamalar ışığında Komisyonumuz anılan tasarıyı olumlu bulmuş ve tümünü kabul ederek madde
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millet Meclisinin metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, tasarının bir an önce yasalaşmasınla yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına alınmıştır. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 
Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. 

iskender Cenap Ege 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Ordu 
Iclris Gür s oy 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Afyonkarahisar 
Söz hakkım mahfuzdur. 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Toplantıda bulunamadı. 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Samsun 
Bahri Cömert 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Z ey yat Bay kara 

Konya 
Mukbil A hay 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı t 903) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6326 Sayılı Petrol Yasasına Ek 
Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Pet
rol Yasasının 6558 ve 1702 sayılı 
yasalarla değişik 112 nci maddesi
nin birinci fıkrasmdaki 25 yıllık 
süre 40 yıl olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Yasa 7 Mart 
1979 gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasayı Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

__ 4 — 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

6326 Sayılı Petrol Yasasına Ek 
Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Pet
rol Yasasının 6558 ve 1702 sayılı 
yasalarla değişik 112 nci maddesi
nin birinci fıkrasındaki 25 yıllık 
süre 40 yıl olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Yasa 7 Mart 
1979 gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasayı Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

6326 Sayılı Petrol Yasasına Ek 
Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 903) 



ToPianü:i8 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 904 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla 
Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının De» 
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 

Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1 / 1 6 1 ; 
C. Senatosu : 1 /630) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 141) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2070 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1979 tarihli 50- nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkra
larının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 19 . 6 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
6, 12 . 2 . 1979 tarihli 44 ve 50 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
141) 

TC 
Başbakanlık 16.. 6. 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101 - 236/06977 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 14.6.1978 
tarihinde kararlaştırılan «657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 
~8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasa nsı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Anayasamızın 134 ncü maddesinde, hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, haklan ve ödevleri, aylık ve öde
nekleri, meslekte ilerlemeleri gibi her türlü özlük haklarının kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. 

Bunun gibi hâkim ve savcılara ilk defa ödenek verilmesini sağlayan 5017 sayılı Kanunun gerekçesinde 
de «Yargıçların kanunla gösterilenlerden başka genel ve özel hiçbir görev alamamaları Anayasanın 57 nci 
maddesinin koymuş olduğu bir esastır. Diğer bütün Devlet memurlarından fanklı olarak yargıçlık mesleğin
de bulunanları kayıtlayan bu hüküm, yargı erkinin Anayasa hükümleri dahilinde kullanılmasını sağlamayı 
hedef tutmuş, buna karşılık 56 nci maddede de yargıçların aylık ve ödeneklerinin özel hükümlere bağlana
cağını kabul eylemiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan beri devamlı bir inkişaf kaydetmiş olan adalet cihazı, 
tasarının kanuniyet iktisabı halinde bu yeni tedbirlerden de faydalanarak bütün teşkilatı ileri bir görüşün 
icaplarına göre düzenleme yoluna gidilmiş olan teşekkülleri ve bu hususta alınacak tedbirleri geniş mikyas
ta kolaylaştırmış olacaktır. Cemiyet içinde adalete herkesin her an muhtaç olduğu inkâr edilemez bir haki
kattir. Bundan dolayı adaletin hürmet telkin etmesi ve itimat ilham eylemesi şarttır. Adli kudret kadar va
tandaşlar üzerinde doğrudan doğruya müessir olan hiçbir kuvvet mevcut olmadığından hâkimler verdikleri 
kararla içtimai nizamı tesis vazifesini yüklenmiş olurlar ve tek bir kararda vukua gelecek olan adaletsizlik 
ammeye tevcih olunmuş bir tehdit mahiyeti arz eder. İşte bunun içindir ki Anayasamızın 57 nci maddesin
de yargıçların kanunen kendilerine verilmiş görevlerden başka hiçbir vazife deruhte etmeyecekleri esası kon
muş, bu suretle diğer Devlet memurlarından ayrı olarak yargıçlar kayıtlanmış bulunmaktadır. Bu suretle 
kaza erkinin Anayasa hükümleri dairesinde kullanılması emniyet altına alınmak istenmiştir.» şeklinde ifade 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan ayrı olarak Hükümet programında; bağımsız yargı organlarının etkenliği artırılacak, yargı iş
lemlerinin hız kazanması için yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır. «... Hâkimlerin, savcıların ve tüm adalet 
görevlilerinin tam bir güvenlikle, huzurla ve maddi sıkıntı çekmeksizin görev yapabilme olanakları genişle
tilecektir...» denilmek suretiyle, aylık ve ödeneklerin geçen zaman içinde yeniden ele alınmasında büyük bir 
zaruret olduğu ortaya konulmuştur. 

Esasen son zamanlarda değişik partilere mensup sayın parlamenterler tarafından verilmiş ve Bütçe komis
yonlarına intikal etmiş aynı konuda pek çok kanun teklifi bulunmaktadır. 

Bu nedenle Anayasada yer alan ve ilgili konularda mevcut hükümler ve yapılan tekliflerin ışığı altında 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü 
fıkralarının yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı Kanunlarla değiştirilen ek geçici 8 nci mad
desiyle Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar Danıştay ve Sayış
tay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının intibaklarının ne şekilde yapılacağı ve bunların 
aylıklarının ne şekilde hesaplanacağı bir esasa bağlamış ve bu arada 3 ncü ve 4 ncü fıkraları ile de derece
lerine göre bu meslek mensuplarının göstergelerine eklenecek rakamları tespit etmiş bulunmaktadır. 

Buna göre Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 
Danıştay ve Sayıştay Kanunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar 1 nci derecenin son kademesi olan 
1 000 göstergesine intibak etmişler ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilave edilecek 200 rakamından 
sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktarın esas olacağı belirlen
miştir. 

Diğer yargı mensuplarının ise 9, 8 ve 7 nci dereceler için gösterge rakamına ilave edilecek 100; 6, 5 ve 
4 ncü dereceler için gösterge rakamına ilave edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci dereceler için gösterge rakamına 
ilave edilecek 200 rakamı esas alınmak suretiyle bulunacak katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek mik
tar esas alınmıştır. 

Bu miktarlar gerek 1327 ve gerekse 1897 sayılı Kanunların yürürlüğe girdiği tarihte en yüksek Devlet 
memuru aylığına tekabül etmekte idi. 

Esasen tarihi gelişim itibariyle yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında görev alanların aylıkları görev
lerinin önemi ve sorumlulukları nedeniyle her dönemde o dönemde de yürürlükte bulunan mevzuat gereğin-^ 
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ce en üst düzeydeki Devlet memurları aylığı seviyesinde tutulmuştur. Bu tatbikat bütün yabancı devletlerde 
de daha üst seviyededir. 

Ancak 11 . 7 . 1975 tarihinde yürürlüğe konulan 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde kıdemli albayların gösterge rakamlarına 200, tuğge
neral ve tuğamirallerin gösterge rakamlarına 300, tümgeneral ve tümamirallerin gösterge rakamları 400, 
korgeneral ve koramirallerin gösterge rakamlarına 500, orgeneral ve oramirallerin gösterge rakamlarına 600 
ek gösterge rakamı uygulanması kabul edilmiştir. 

Böylece sözü edilen 1923 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın yüksek hâkim olarak 
nitelediği Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeleri, Yargıtay Başkan ve Üyeleri, birinci sınıf hâkim ve 
savcılar ve Danıştay Başkan ve Üyeleri ile askerler arasında eşitlik esası muhafaza edilmiş bulunmakta 
iken 1923 sayılı Kanunla bu eşitlik bozulmuş ve orgeneral ve oramiral seviyesinde maaş alan yargı organı 
Başkan ve Üyeleri yönünden kıdemli albay düzeyine indirilmiştir. 

Öte yandan 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 137 nci madde ile askeri hâkim sınıfından general ve ami
rallere uygulanan ek gösterge sebebiyle hâlen tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerinde bulunan Askeri Yargı
tay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanlarının ek göstergesi Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay 
ve Sayıştay Başkan ve Üyeleri ile birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet savcılarının üzerine çıkmış ve rütbe 
artışına göre bu farklılık üç katı olabilmiştir. 

Böylece durum açık bir eşitsizliğe düşmüştür. Görevi yönünden aynı durumda olan askeri ve sivil yük
sek mahkemelerin hâkimlerine ait ödeme statülerinde dengesizlik doğurmuştur. Kaldı ki, 521 sayılı Danış
tay Kanununun 8 nci maddesi gereğince askeri personelden Danıştay üyeliğine seçilecek olanların «tuğge
neral ve tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde generallik veya amirallik» yapmış olmaları şarttır. Bu du
rumda general ve amiral rütbesinde olan askeri kişilerin daha aşağı bir aylıkla Danıştay'da görev almaları 
beklenemez ve kanunun bu maddesi fiilen işlemez. Aynı durum Anayasa Mahkemesi için de varittir. Gene
ral veya amiral rütbesinde olan bir asker kişi, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilse dahi aşağı aylıklı olan 
bir göreve fiilen gelmeyecektir. 

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan bu değişiklik Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa da yansımış olduğundan, görevde iken olduğu gibi emekliye ayrıldığında da sivil yargı 
mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri de farklılık arz eden bir duruma düşmüş olmaktadır. 

1923 sayılı Kanun askeri personel yönünden bu türlü ayrıcalıkları getirdiği gibi Devlet Memurları Kanu
nunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan kararnameleri uygulamaları da ayrıcalık yaratmıştır. Şöy
le ki: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun zam ve tazminatlarla ilgili ek maddesine göre Devlet memur
larına bu gün için iş riski, iş güçlüğü, mali sorumluluk tazminatı, teminindeki güçlük zammı olarak mik
tarları 9 600 liraya varan ödemeler yapılmaktadır. 

Bu yanödemelerin Bakanlar Kurulu kararlan ile sağlık ve teknik hizmetler sınıfına % 50 fazla olmak 
üzere ödenmesi kabul edilmiştir. Nitekim konu ile ilgili 11 Haziran 1976 tarihli Resmi Gazetede yayınla
nan 7/12070 sayılı, 18 . 5 . 1977 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 7/13364 sayılı Bakanlar Kurulu karar
lan bunun açık bir örneğidir. Bu yanödemeler yukarıda zikredilen askeri personele daha fazla miktarda 
olmak üzere her yıl Bütçe Kanununa müsteniden çıkarılan kararnamelerle ödenmektedir. 

Bunun yanında, yine Bütçe Kanunları ile Üniversite veya diğer öğretim kuruluşlarında ki öğretim üye
lerine ve yardımcılarına maaşlarının % 80 oranında ödenek verilmesi ve kuruluş gelişmesinde güçlük çekilen 
üniversitelerdeki profesörlere 7 500, doçentlere 5 000 ve asistanlara 3 500 lira (Kuruluş ve gelişme güçlüğü 
ödeneği) tediyesi kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde Bütçe Kanununda Üniversite mensupları için ek ders ücreti tanınmış bulunmaktadır. 
Hâkim ve savcılar ile diğer yargı kuruluşları mensupları bu türlü zam ve tazminatlardan ek gelir ma

hiyetinde olan vekâlet ikinci görev ve fazla çalışma ücretlerinden yararlanmamaktadırlar. 
Bu sebeple yargı mensuplarının göstergelerinin kendi aralarında hiyerarşik bir düzen içerisinde yeniden 

düzenlenmesi zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇESİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilk olarak 1327 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonraki tarihler
de çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler ve nihayet 1897 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan ek geçi
ci 8 nci maddenin genel yapısı ve intibaklar için getirdiği esaslar bu defa da aynen muhafaza edilmiştir. 
Bu sebeplerle ek geçici 8 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkrasında bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Genel gerekçede belirtilen hususlar nazara alınaraL: 
1. 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanların gösterge rakamları 100'den 150'ye, 
2. 6, 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunanların gösterge rakamları 150'den 200'e, 
3. 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanların gösterge rakamları 2005den 300'e. 
4. 1 nci derecenin kademelerinde bulunanların gösterge rakamları 200'den 400'e. 
Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece maaş alan

larla Danıştay ve Sayıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış olup da birinci derece aylığını almış olanla
rın gösterge rakamları 200'den 500'e çıkarılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ile Yargıtay Başkan ve üyeleri ve C. Başsavcısı. Danıştay ve 
Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanunsözcüsü ve Sayıştay Savcısının göstergeleri de 200'den 
600'e yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle her derecedeki yargı kuruluşu mensupları kendi aralarında aşağıdan yukarıya doğru derece 
ve liyakat esasına göre bir sıralamaya tabi tutulmuş ayrıca eski kanundaki 1 000 gösterge tabiri yerine 
birinci derecenin son kademe aylığı deyimi kullanılmak suretiyle de gösterge tablosunda bu yönde yapıla-
ca'k değişikliklerin bu maddede yeni bir değişikliğe gerek olmadan yansıması sağlanmış bulunmaktadır. 

Üçüncü madde ile kanunun yürürlük tarihi tespit edilmiştir. 
Dördüncü madde de yürütmeye dairdir. 

Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç'in, Hâkim, Savcî, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay 
Meslek Mensuplarının ve Anayasa Mahkemesi Raportör, Danıştay Raportör, Kanunisözcüsü ve Başyardım

cıları ile Sayıştay Savcı ve Yardımcılarının Maar ve Tazminatlarına İlişkin Yasa önerisi. (2/121) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının ve Anayasa Mahkeme
si Raportör, Danıştay Raportör, Kanunsözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay Savcı ve yardımcılarının 
maaş ve tazminatlarına ilişkin yasa önerisi, gerekçesiyle birlikte ilişkte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

2 5 . 1 0 . 1 9 7 7 
Yozgat Milletvelkili 

Mevlüt Güngör Erdinç 

GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı Kanunlarla değiştirilen ek geçici 8 nci mad
desi ile Hâkim, Savcı ve bu sınıftan sayılanların yeni getirilen esaslar karşısında intibaklarının ne şekilde ya
pılacağı bir esasa bağlanmış ve bu arada birinci sınıf hâkimlerin aylıklarının 1 nci derecenin son kademesi 
olan 1 COC göstergesine eklenecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması so
nunda elde edilecek miktarın esas olacağı belirlenmiştir. 

Gerek 1327, gerekse 1897 sayılı Kanunla kabul edilen bu miktar Devlet Memurları Kanunu yönünden en 
yüksek Devlet memuru aylığına tekabül etmekte idi. 
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Ancak, 1 1 . 7 . 1975 gününde yürürlüğe konulan 3 . 7 . 1975 gün ve 1927 sayılı Kanunla değiştirilen 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununuı 137 nci maddesinde; Kıdemli Albayların gösterge ra
kamları 200, Tuğgeneral ve Tuğamirallerin gösterge rakamları 300, Tümgeneral ve Tümamirallerin gösterge 
rakamları 400, Korgeneral ve Koramirallerin gösterge ı akamı 500, Orgeneral ve Oramirallerin gösterge ra
kamı 600'e yükseltilmiştir. 

Böylece sözü edilen 1923 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın Yüksek Hâkim ola
rak nitelediği Yargıtay Başkan ve üyeleri ile birinci sm;f savcılar ek gösterge olarak Orgeneral ve Oramiral 
seviyesinde maaş alırlarken, bu eşitlik tamamen bozulmuş ve Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyelerinin aylık
ları kıdemli Albay düzeyine indirilmiştir. 

Öte yandan, 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanun-a değişik 137 nci maddesinde askeri hâkim sınıfından 
General ve Amiraller bakımından da eşit rütbedeki General ve Amirallere bu madde ile tahsis olunan ek gös
terge rakamlarının uygulanması kabul edilmiş bulunduğundan, halen Tümgeneral, Tuğamiral rütbesinde bu
lunan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri Başkan ve üyelerinin ek göstergeleri birinci sı
nıf hâkim ve savcıların üstüne çıkmış olduğu ortadadır. 

Böylece, 1975 yılından itibaren yeni düzen yargı mensupları arasında eşitliği bozmuş, bunun sonucu as
keri ve sivil personel statüleri arasında dengesizlik yarattığı gibi, yargı mercileri yönünden de askeri yargı 
lehine bil fark yaratılmıştır. 

Kaldı ki, 1923 sayılı Kanunla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklik, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa da yannmış olduğundan, görevde iken olduğu gibi, emekli
ye ayrıldığında da, 300 + 400 + 500 +600 ek gösterge rakamları emeklilik yönünden de müktesep hak 
olarak alınmış olduğundan, yargı mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri de farklılıklar arz eder bir du
ruma düşmüştür. 

1923 sayılı Kanunla Askeri Personel yönünden bu tür ayrıt .alıklar getirilirken, 1970 sayılı «1976 yılı Büt
çe Kanunu» nun 51 nci maddesinde; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen değişik ek mad
deye göre verilecek iş güçlüğü zammı, ayda 2 700 lira, iş riski zammı ayda 1 500 lira, mali sorumluluk taz
minatı ayda 900 lira ve teminindeki güçlük zammı ayda 4 500 lira olarak tespit edilmiştir. Görülüyor ki. 
yanödemeler olarak bir memura toplam 9 6C0 liraya kadar ödeme yapılması imkân dahiline girmiş bulun
maktadır. 

Konu ile ilgili ve 11 Haziran 1976 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 7/12070 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinde ayrıca Sağlık Hizmetleri Sınıfı ile Teknik Hizmetler Sınıfı yönünden % 50 oranında fazla
lık kabul edilmiştir. Şöyle ki, söz konusu kararnamenin 5 nci maddesinde «a» bendinde; 

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personelden 1976 yılı programında yer alan öncelikli yerlerde görev ya
panlara, ilgili bölümlerinde gösterilen temininde güçlük zamlarında ilgili bakanın onayı ile % 50 nispetine 
kadar ilave yapılacağı, 

«b» bendinde ise; 
Sağhk hizmetlerinin sosyalleştirdiği yerlerde çalış n personel,, bölümlerinde gösterilen teminindeki güç

lük zamlarına ilgili bakanın onayı ile % 50 nispetine kadar ilave yapılacağı. 
Kabul edilmiştir. 
Bunun yanında, yine 1976 bütçe kanununun 52 nci maddesi ile 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanu

nunun 15 nci maddesine göre kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen Üniversite veya diğer öğretim kuruluş
larında ödenek verilmesi yanında birinci derecede üniversite ve öğretim kuruluşu olarak kabul edilen yerlerde 
profesörlere 7 500, doçentlere 5 500 ve asistanlara 2 500 lira (Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği) verilmesi 
kabul edilmiştir. 

Hâkim ve savcılar bu tür zam ve tazminatlardan yararlanamadıkları gibi, aynı şekilde ek gelir mahiyetinde 
olan vekalet görevi, ikinci görev, fazla çalışma ücretleri gibi hükümler de aynı yargı mensuplarına uygulan
mamaktadır. 

Bu sebeplerle birinci sınıf hâkim ve savcılarla diğer derecedeki hâkim ve savcıların ek göstergeleri yeni bir 
şekle bağlanarak adalet ve hakkaniyetin gereği ve yargı gücünün mahiyet ve amacına uygun bir seviyeye çı
karılmıştır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilk defa 1327 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonraki tarihlerde ka
nun hükmündeki kararnameler ve nihayet 1897 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan ek geçici 8 nci maddenin 
yapısı; intibaklar için getirdiği esaslar bu defa da müessesenin mahiyetine uyduğu ölçüde muhafazaya çalışıl
mıştır. 

Genel gerekçede belirtilen hususlar nazara alınarak; 
1. 8 ve 7 nci derecenin kademelerinde bulunan yargı mensuplarının + 100 olan ek göstergesi, bu tasarı 

ile + 200'e 
2. 6, 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunanların ek göstergeleri, + 150'den + 250'ye, 
3. ^ ve 2 nci derecenin kademelerinde bulunanların ek göstergeleri, + 200'den + 300'e, 
4. t nci derecenin 1. 2 ve 3 ncü kademelerinde bulunanların ek göstergeleri + 200'den + 400'e; son kade

melerinde bulunanların ek göstergeleri 4- 500'e; 

Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmış bulunanla!m ek göstergeleri + 200'den + 400'e, 
5. Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmış olup da, birinci sınıfta üç yılını bitirenler Yargıtay'a 

seçilme hakkını iktisap ettiklerinden, bu hakkı muhafaza ettikleri sürece ek göstergeleri + 200'den, + 500'e, 
Çıkartılmıştır. 
Yargıtay'a seçilme hakkını bilahara kaybedenlerin ek göstergeleri, bu tarihten itibaren 400 üzerinden hesap 

edilecektir. 
6. Birinci sınıf hâkim ve savcıların ek göstergeleri de + 200'den + 600'e yükseltilmiş ve bu arada birinci 

derecenin son kademesi olan 1 000 göstergesi tabiri yçcirıe sadece birinci derecenin son kademe aylığı deyimi 
kullanılarak gösterge tablosunda bu yönde yapılacak değişikliğin bu maddede de yeni bir değişikliğe gerek ol
madan aynen yansıması sağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, yargı görevi ifa eden vatandaşların aylık ve tazminatları arasında ela adalet ve eşitlik temin edici ve 
bu hükümlere mütenazır hükümler sevk edilmiştir. 

Tazminatlar, vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuştur. Zira görevin özelliği, ağırlığı maaştan ayrı bir 
tazminatı gerektirdiğine göre; vergiden ayrı tutulması da adalete ve hakkaniyete ve müessesenin mahiyetine ve 
sosyal ve ekonomik açıdan vergi hukukunun genel ilkelerine uygundur. 

Yargıçların gördüğü görevlerin özelliği itibariyle yıpratıcı olması ve dünya standartlarına göre bir yargıca 
düşen iş miktarının çok çok fazla bulunuşu ve bu nedenle; gece gündüz. Cumartesi. Pazar, demeden çabşamakta 
oluşları nedeniyle bütün medeni dünyada olduğu gibi. yüksek bir hayat düzeyine değilse bile asgari geçimle
rini temin edecek ve onurlarıyla yaşamlarını mümkün kılacak bir maaş ve tazminatın verilmesinde zaruret ve 
fayda vardır. 

Anayasanın 7 nci maddesine göre, üç güçten biri olan yargının, icra ve teşrii güçten ve bu gücün başların
dan daha aşağı bir maaş ve tazminat alması, «güçler ayrılığı^ prensibine de aykırıdır. 

Bu nedenlerle gösterge rakamlarında mütevazi bazı yükseltmeler yapılması uygun görülmüştür. 
Gerek icra gücünün başı bulunan Başbakan ve bakanlara ve gerekse teşrii gücün başlan olan makam sahip

lerine makam tazminatı verilmekte bulunmaktadır. Bunlara mütenazır olarak ve temsil, görev ve külfetlerini de 
bir ölçüde karşılamak üzere, yargının başı olan zatlara maaş ve tazminatların dışında makam tazminatı ve
rilmesi öngörülmüştür. 

Bu ödeneklerin de her türlü resim, harç ve vergiden muaf olması doğaldır. 
Askeri yargının mahiyeten aynı görevleri yapması itibariyle, bu yasa hükümlerinden faydalanması hükmü 

getirilmiştir. 
Anayasa hükmü gereği olarak yargıçlar için ayrı yasa gerektiğinden ve 657 sayılı Yasanın icranın emri ve 

kumandası altındaki memurları ilgilendirdiğinden. 657 sayılı Yasanın ek geçici 8 nci maddesi hükmü ilga edile
rek yeni ve müstakil bir yasa olarak tanzimi uygun görülmüştür. Bu suretle. Anayasaya aykırı bir tatbikat so
na erdirilmiş bulunmaktadır. 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ MEVLİJT GÜNGÖR ERDİNÇ'İN TEKLİFİ 

Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay Meslek Mensuplarının ve Anayasa Mahkemesi 
Raportör, Danıştay Raportör, Kanunsözcüsü ve Başyardımcıları ile Sayıştay Savcı ve Yardımcılarının Maaş 

ve Tazminatlarına İlişkin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sa
yılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay Savcı ve yardımcıları
nın aylıkları, 657 sayılı Yasadaki esaslar gereğince; fiilen almakta bulundukları aylıkların derecelerinin 
gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettiriSmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunu sı 
18 nci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tespiti, intibaklarını esas aylıklarında geçirdikleri süre esas alnıarak ve bu sü
renin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıî kesirleri girdikleri kademede geç
miş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi ası! ve yedek üyelerin, Damştay ve Sayıştay kanunlarına göre birinci derece kad
roda bulunan Başkan ve üyeleri gösterge tablosunun birinci derecesinin son kademesi olan 1 000 göster
gesine intibak ederler ve aylık ödemeleri gösterge rakamına ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak 
bu sayıların belli katsayı ile çarpılması suretiyle tespit edilir. 

Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay Savcı yardım
cılarının aylık ödemeleri bulundukları derecedeki kadeıneSerinm gösterge rakanıma; 9, 8 ve 7 nci derece için 
200; 6, 5 ve 4 ncü derece için 250; 3 ve 2 nci derece için 300; 1 nci derecenin 1, 2, ve 3 ncü kademeleri için 
400; ve 1 nci derecenin son kademeleri için 500 rakamının ilavesinden sonra bulunacak sayının belli katsayı 
ile çarpılması suretiyle tespit olunur. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu mesfckteıı sayılan görevde bulunanların aylık ödemeleri 
bulundukları derecedeki kademelerinin gösterge rakamına 8 ve 7 nci dereceler için 200; 6, 5 ve 4 ncü dere-
çeler için 250; 3 ve 2 nci dereceler için 3GC; 1 nci derecenin 1, 2 ve 3 ncü kademeleri için 400; 1 ÎÎCÎ dere
cenin son kademesi için 500 rakamının ilavesinden soma bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması su
retiyle tespit olunur. 

Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa aynlmsş olanların aylık ödemeleri; buhınduklan derece ve kade
menin gösterge rakamına ilave edilecek 400; birinci nnua ayrılmış olup da 3 yılını bitirmiş ve özel kanuna 
göre Yargıtay üyeliğine seçiline hakkını kaybetmemiş «Hanların buhınduklan derece ve kademcnfcı gösterge 
rakamına ilave edilecek 50ö; birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet savcılarının almakta oldukları birinci dere
cenin SOÎÎ kademesine ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
suretiyle tespit edilir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen unvan ve memuriyet sahiplerine; brüt aylık toplamlarının 
% 50'si nispetinde net tazminat ödenir. 

Bu maddeye göre ödenecek tazminat, her türlü verdiden muaftır. 

MADDE 3. — Ayrıca, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay 1 nci Başkanları ile Yargıtay Bassa yalarına ayda 
1 500 TL., Daire başkanlarına ve 1 nci Başkan yardımcılarına ve Genel sekreterlerine ayda 1 000 TL, 
makara ödeneği verilir. Bu ödenekler de her türlü verdiden muaftır. 

MADDE 4. — Askeri Yargı mensupları da, sıfat, derece ve kademelerinin bu Yasaya uygun artrnhna-
lanndan faydalandırılırlar. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kamu unun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci 
maddesi ile bu Kanuna muhalif Yasa hükümleri mülgadır. 

MADDE 6. — Bu Yasa 1 Mart 1977 tarihinde yüıiirlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Yasayı Maliye ve Adalet Bakanları yürütür. 
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C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve 
Sayıştay Üyeleri, Anayasa Mahkemesi Raportör, Danıştay Raportör, Kanunsözcüsü ve Başyardımcıları 

ile Sayıştay Raportör ve Savcılarının Maaş ve Tazminatlarına İlişkin Kanun Teklifi. (2/314) 

15 . 7 . 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Hâkim, savcı ve benzeri görevlerde bulunanlara maaş ve tazminat verilmesine dair kanun teklifim ve gerek
çesi ekte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 
7 . 6 . 1977 

Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1>97 sayılı kanunlarla değiştirilen ek geçici 8 nci maddesi 
ile hâkim, savcı ve bu sınıftan sayılanların yeni getirilen esaslar karşısında intibaklarının ne şekilde yapıla
cağı bir esasa bağlanmış ve bu arada birinci sınıf hakimlerin aylıklarının 1 nci derecenin son kademesi olan 
1 000 göstergesine eklenecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda 
elde edilecek miktarın esas olacağı belirlenmiştir. 

Gerek 1327, gerekse 1897 sayılı Kanunla kabul edilen bu miktar, Devlet Memurları Kanunu yönünden 
en yüksek Devlet memuru aylığına tekabül etmekte idi. 

Ancak, 1 1 . 7 . 1975 gününde yürürlüğe konulan 3 . 7 . 1975 gün ve 1927 saydı Kanunla değiştirilen 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde, kıdemli albayların gösterge rakamları 
200, tuğgeneral ve tuğamirallerin gösterge rakamları 300, tümgeneral ve tümamirallerin gösterge rakamları 
400, korgeneral ve koramirallerin gösterge rakamı 500. orgeneral ve oramirallerin gösterge rakamı 600'e yük
seltilmiştir. 

Böylece sözü edilen İ923 sayılı Kanunun yürürlüğ ; girmesine kadar Anayasamızın Yüksek Hâkim olarak 
nitelediği Yargıtay Başkan ve üyeleri ile birinci sınıf savcılar gösterge olarak orgeneral ve oramiral seviye
sinde maaş alırlarken, bu eşitlik tamamen bozulmuş ve Yüksek Mahkeme Başkan ve üyelerinin aylıkları kıdem
li albay düzeyine indirilmiştir. 

Öte yandan, 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesinde askeri hâkim sınıfından 
general ve amiraller bakımından da eşit rütbedeki g:neral ve amirallere bu madde ile tahsis olunan ek gös
terge rakamlarının uygulanması kabul edilmiş bulunduğundan, halen tümgeneral, tümamiral rütbesinde bu
lunan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare malık "meleri Başkan ve üyelerinin ek göstergeleri birinci sınıf 
hâkim ve savcıların üstüne çıkmış olduğu ortadadır. 

Böylece, 1975 yılından itibaren yeni düzen yargı mensupları arasında eşitliği bozmuş, bunun sonucu askeri 
ve sivil personel statüleri arasında dengesizlik yarat tıçh gibi, yargı mercileri yönünden de askeri yargı lehi
ne bir fark yaratılmıştır. 

Kaldı ki, 1923 sayılı Kanunla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan bu değişik
lik, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa d:ı yansımış olduğundan, görevde iken olduğu gibi, emek-
liğe ayrıldığında da, + 300, + 400, r f 500, + 600 ek gösterge rakamları emeklilik yönünden de müktesep 
hak olarak alınmış olduğundan, yargı mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri de farklılıklar arz eden bir 
duruma düşmüştür. 

1923 sayılı Kanunla askeri personel yönünden bu tür ayrıcalıklar getirilirken, 1970 sayılı «1976 yılı Büt
çe Kanunu» nun 51 nci maddesinde; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen değişik ek mad
deye göre verilecek iş güçlüğü zammı, ayda 2 700 lira, iş riski zammı ayda 1 500 lira, mali sorumluluk tazmi-
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natı ayda 900 lira ve teminindeki güçlük zammı ayda 4 500 lira olarak tespit edilmiştir. Görülüyor ki, yan 
ödemeler olarak bir memura toplam 9 600 liraya kadar ödeme yapılması imkân dahiline girmiş bulunmak
tadır. 

Konu ile ilgili ve 11 Haziran 1976 tarihli Resmi Gaz-tede ilan edilen 7/12070 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinde ayrıca Sağlık Hizmetleri Sınıfı ile Teknik Hizmetler Sınıfı yönünden % 50 oranında fazlalık ka
bul edilmiştir. Şöyle ki, söz konusu kararnamen;n 5 nci maddesinin «a» bendinde; 

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personelden 1976 yılı programında yer alan öncelikli yerlerde görev ya
panlara, ilgili bölümlerinde gösterilen temininde güçlük zamlarında ilgili Bakanın onayı ile % 50 nispetine 
kadar ilave yapılacağı, 

«b» bendinde ise; 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirdiği yerlerde çalışan personel bölümlerinde gösterilen teminindeki güçlük 

zamlarına ilgili Bakanın onayı ile r/c 50 nispetine kadar ilave yapılacağı, 
Kabul, edilmiştir. 
Bunun yanında, yine 1976 Bütçe Kanununun 57. nci maddesi ile; 1965 sayılı Üniversiteler Personel Ka

nununun 15 nci maddesine göre kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya diğer öğretim kuru
luşlarında öğretim veya üye ve yardımcılarına maaşlarının % 80'i oranında ödenek verilmesi yanında birinci 
derecede üniversite ve öğretim kuruluşu olarak kabul edilen yerlerde profesörlere 7 500, doçentlere 5 500 
ve asistanlara 2 500 lira (Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği) verilmesi kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde, Bütçe Kanununun 53 ncü maddesi ile ders ücreti 125 - 50 lira arasında üniversite mensup
ları için kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hâkim ve savcılar bu tür zam ve tazminatlardan yararlanmadıkları gibi, aynı şekilde ek gelir mahiyetinde 
olan vekâlet görevi, ikinci görev, fazla çalışma ücretleri gibi hüküm'er de aynı yargı mensuplarına uygulan
mamaktadır. 

Bu sebeplerle birinci sınıf hâkim ve savcılarla diğer derecedeki hâkim ve savcıların ek göstergeleri yeni 
bir şekle bağlanarak adalet ve hakkaniyetin gereği ve yargı gücünün mahiyet ve amacına uygun bir seviyeye 
çıkarılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilk defa 1327 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonraki tarihlerde 
Kanun Hükmündeki kararnameler ve nihayet 1897 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan ek geçici 8 nci madde
nin yapısı; intibaklar için getirdiği esaslar bu defa da müessesenin mahiyetine uyduğu ölçüde muhafazaya 
çıkarılmıştır. 

Genel gerekçede belirtilen hususlar nazara alınarak; 
1. 8 ve 7 nci derecenin kademelerinde bulunan yargı mensuplarının + 100 olan ek göstergesi bu teklif 

ile 4- 1'50'ye, 
2. 6, 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunanların ek göstergeleri + 150'den, 4- 200'e. 
3. 3 ve 2 nci derecenin kademelerinde bulunanların ek göstergeleri 4- 200'den 4- 250'ye, 
4. 1 nci derecenin 1, 2, 3 ve 4 ncü kademelerinde bulunanların ek göstergeleri + 200'den, i 400'e, 
5. Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmış olup da, birinci sınıf da üç yılını bitirenler Yargıtaya 

seçilme hakkını iktisap ettiklerinden bu hakkı muhafaza ettikleri sürece ek göstergeleri 4- 200'den 4- 500'e çı- • 
karılmıştır. 

Yargıtaya seçilme hakkını bilahara kaybedenlerin ek. göstergeleri bu tarihten itibaren 400 üzerinden hesap 
edilecektir. 

6. Birinci sınıf hâkim ve savcıların ek göstergeleri de f 200'den 4- 600'e yükseltilmiş ve bu arada birinci 
derecenin son kademesi olan 1 000 göstergesi tabiri yerine sadece birinci derecenin son kademe aylığı deyimi • 
kullanılarak gösterge tablosunda bu yönde yapılacak değişikliğin bu maddede de yeni bir değişikliğe gerek 
olmadan aynen yansıması sağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, yargı görevi ifa eden vatandaşların aylık ve tazminatları arasında da adalet ve eşitlik temin edici 
ve bu hükümlere mütenazır hükümler sevk edilmiştir. 

Tazminatlar, vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuştur. Zira, görevin özelliği, ağırlığı, maaştan ayrı 
bir tazminatı gerektirdiğine göre, vergiden ayrı tutulması da adalete ve hakkaniyete ve müessesenin mahiye
tine ve sosyal ve ekonomik açıdan vergi hukukunun genel ilkelerine uygundur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 904) 



— 10 — 

Yargıçların gördüğü görevlerin özelliği itibariyle yıpratıcı olması ve dünya standartlarına göre bir yar
gıca düşen iş miktarının çok fazla bulunuşu ve bu nedenle; gece gündüz, Cumartesi, Pazar, bayram seyran de
meden çalışmakta oluşları nedeniyle, bütün medeni dünyada olduğu gibi, yüksek bir hayat düzeyine değilse 
bile asgari geçimlerini temin edecek ve onurlarıyla yaşamalarını mümkün kılacak bir maaş ve tazminatın 
verilmesinde zaruret ve fayda vardır. 

Anayasanın 7 nci maddesine göre, üç güçten biri olan yargının icra ve teşrii güçten ve bu gücün başla
rından daha aşağı bir maaş ve tazminat alması, «güçler ayrılığı» prensibine de aykırıdır. 

Bu nedenlerle, gösterge rakamlarında mütevazi bazı yükseltmeler yapılması uygun görülmüştür. 
Gerek icra gücünün başı bulunan Başbakan ve bakanlara ve gerekse teşrii gücün başları olan makam 

sahiplerine makam tazminatı verilmekte 'bulunmaktadır. Bunlara mütenazır olarak ve temsil görev ve külfetle
rini de bir ölçüde karşılamak üzere, yargmın başı olan zatlara maaş ve tazminatlarının dışında makam tazmi
natı verilmesi öngörülmüştür. 

Bu ödeneklerin de her türlü resim, harç ve vergiden muaf olması doğaldır. 
Askeri yargının mahiyeten aynı görevleri yapması itibariyle bu yasa hükümlerinden faydalanması hükmü 

getirilmiştir. 
Anayasa hükmü gereği olarak yargıçlar için ayrı yasa gerektiğinden ve 657 sayılı Yasanın icranın emri 

ve kumandası altındaki memurları ilgilendirdiğinden, 657 sayılı Yasanın ek 8 nci maddesi hükmü ilga edile
rek yeni ve müstakil bir yasa olarak tanzimi uygun görülmüştür. 

Bu suretle, Anayasaya aykırı bir tatbikat sona erdirilmiş bulunmaktadır. 
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C. SENATOSU ADANA ÜYESİ KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Hâkim, Savcı Anayasa Mahkemesi, Damştay ve Sayıştay Ü{yeleri, Anayasa Mahkemesi Raportör, Danıştay 
Raportör, Kanunsözcüsü ve Başyardımcıları ile Sayıştay Raportör ve Savcılarının Maaş ve Tazminatlarına 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkim-Kk ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sayılan 
görevlerde bulunanların ve Damştay ve Sayıştay mes.ek mensupları ile Sayıştay Savcı ve Yardımcılarının 
aylıkları, 657 sayılı Yasadaki esaslar gereğince; fiilen almakta 'bulundukları aylıkların derecelerinin gösterge 
tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek eurd'yîe hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 nci madde
sinin Son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mhafuzdur. 

Bunların kademelerinin tespiti, intibaklarım esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu 
sürenin her bir yılı İçin bir kademe verilmek suretiyle yapsiır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş 
sayılır. 

Anayasa Mahkemesi ası! ve yedek üyeleri, Danış ay ve Sayıştay kanunlarına göre birinci derece kadroda 
bulunanlar gösterge tablosunun birinci derecesinin son l-ızüzmaû olan 1 0Ü0 göstergesine intibak ederler ve 
ayh'k ödemeleri bu gösterge rakamına i'ave edilecek S™ rakamından sonra bulunacak sayıların belli ka'isayı 
ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alma ak yapılır. 

Anayasa Markemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meeiek mensupları ile Sayıştay Savcı yardım-
cuannın aylık ve ödemeleri 9, 8 ve 7 nci derecelerin ka'lem^Ierinde bulunanlara o kademenin gösterge raka
mına ilave edilecek 15C; 6, 5 ve 4 rcü derecenin kade'^e'er'ndc 'bulunantora o kademenin gösterge rakamına 
ilave edilecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulananlara o kademenin gösterge rakamına ilave edi
lecek 25C; 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilave edilecek 30i0ı ra
kamından sonra bulunacak sayının be'iîi katsayı İle çar «iması sonunda elde edilecek miktar esas tutularak 
yapılır. 

Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde olanlar ile bu meslekten sayılan görevde bulunanların aylsk ödemeleri; 
8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına ilave edilecek 
150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına ilave 
edilecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
ilave edilecek 250; J. nci derecenin İ, 2, 3 ve 4 ncü kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge raka-
snana ilave edilecek 400; Hâkimler Kanununa r^öre 5 r>ci sınıfa ayrılmış olup da, 3 yılım bitirmiş ve özel 
kanuna göre Yargıtay üyeliğine seçilime hakkım kaybet nemiş olanlara bulundukları derece ve kademenin gös
terge rakamına ilave edilecek 500; 1 nci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının aylık ödemeleri 1 nci derece
nin son kademesine ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonun 
da elde edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen unvan ve- sremuriyet sahiplerine; brüt aylık toplamlarının 
% 50'si nispetinde tazminat ödenir. 

Bu maddeye göre ödenecek tazminat, her türlü ver; i, resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 3. — Ayrıca, Yargıtay, Danıştay ve Sayı^ay 1 nci Başkanları ile Yargıtay Başsavcılarına, Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanları ile Damştay Başkanun Sözcülerine ayda 1 530 TL., Daire Başkanlarına ve 
I nci Başkan Yardımcılarına ve Genel Sekreterlerine nyda 1 000 TL. makam ödeneği verilir. Bu ödenekler 
de her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 4. — Askeri Yargı mensupları da, sıfat, derece ve kademelerinin bu Yasaya uygun artırımların
dan faydalandırılırlar. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanırmnun İ897 saydı Kanunla değişik ek geçici maddesi 
ile bu Kanuna muhalif Yasa hükümleri mülgadır. 

MADDE 6. — Bu Yasa I Mart 1977 tarihinde yüjürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Yasayı Maliye ve Adalet Bakanları yürütür. 
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Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğiu'nun, 657 Saydı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/502) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü Dönemde hükümsüz kalan 2/809 esas kayıt numaralı Kanun teklifimi yeniliyorum. 
Gereğini saygıyla rica ederim. 

26 . 1 . 1978 

Ankara Milletvekili 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Meclis Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifimiz ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz ederiz. 

Antalya Ankara Balıkesir 
İhsan Ataöv İ. Hakkı Köylüoğlu Cihat Bilgehan 

Ankara Bilecik Bolu 
Fikri Pehlivanlı Muzaffer Erdem Müfit Bayraktar 

GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı kanunlarla değiştirilen ek geçici 8 nci mad
denin 3 ncü fıkrası ile, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay başkan ve 
üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay Savcısının aylıklarının düzenlendiği 
ve bunun Devlet Memurları Kanununa bağlı gösterge tablosunun birinci derecenin son kademe göstergesine 
eklenecek 200 sayısından sonra bulunacak saymın belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar 
olacağının belirtildiği malumlarıdır. 

Bu aylık miktar, gerek 1327, gerek 1897 sayılı kanunların yürürlüğe girdiği tarihte, en yüksek devlet 
memuru aylığına tekabül etmekte idi. Esasen tarihi gelişim itibari ile de, kurulduklarından bu yana, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay müesseselerinin başkan ve üyelerinin aylıkları, görevlerinin öne-
mi ve sorumlulukları nedeniyle, her dönemde, o dönemde yürürlükte bulunan mevzuat gereğince en üst düzey
deki (asker ve sivil) devlet memurları aylığı seviyesinde tutulmuştur. 

Ancak 1 1 . 7 . 1975 gününde yürürlüğe konulan 3 . 7 . 1975 gün ve 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde, kıdemli albayların gösterge rakamla
rına 200. tuğgeneral ve tuğamirallerin gösterge rakamlarına. 300, tümgeneral ve tümamirallerin gösterge ra
kamlarına 400, korgeneral ve koramirallerin gösterge rakamlarına 500, orgeneral ve oramirallerin gösterge 
rakamlarına 600 ek gösterge rakamı uygulanması ki bul edilmiştir. Böylece sözü edilen 1923 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın Yüksek Hâkim olarak nitelendirdiği Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay, Danıştay başkan ve üyeleri ile Sayıştay başkan ve üyelerine devlet memurları için kabul edilen en yüksek 
ek gösterge sayısı olan 200 sayısının uygulanması suretiyle eşitlik esası muhafaza edilmiş bulunmakta iken. 
î923 sayılı Kanunla bu eşitlik bozulmuş, yüksek mahkemeler başkan ve üyeleri, aylıkları yönünden, kıdem
li albay düzeyine indirilmişlerdir. 

Öte yandan, 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesinde askeri hâkim sınıfından 
general ve amiraller hakkında da eşit rütbedeki general ve amirallere bu madde ile tahsis olunan ek göster
ge rakamlarının uygulanacağı kabul edilmiş olmasına göre, halen tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerinde bulu
nan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlarının ek göstergeleri, Anayasa Mahkeme-
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si, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlarının üstüne çıkarılmış olduğu gibi, rütbe artışına göre bu farklılık 
üç katına kadar artabilecektir. 

Böylece durum açık bir eşitsizliğe dönüşmüştür. Bu durumun askeri ve sivil personel statüleri arasındaki 
dengenin bozulması bir yana, görevi yönünden aynı durumda olan askeri ve sivil yüksek mahkemeleri yük
sek hâkimleri arasında meydana getirdiği eşitsizliğin Anayasanın 12 nci maddesi hükmüne uygunluğunu 
kabul etmek zordur. 

Kaldı ki, 521 sayılı Danıştay Kanununun 8 nci maddesi gereğince, askeri personelden Danıştay Üyeliğüne 
seçilecek olanların «tuğgeneral veya tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde generallik veya amirallik» yapmış 
olmaları şarttır. Bu durumda general ve amiral rütbesinde olan askeri kişilerin daha aşağı bir aylıkla Danış
tay Üyeliğine talip olmaları beklenemez ve kanunun bu maddesi fiilen işlemez hale gelir. 

Aynı durumda Anayasa Mahkemesi için de varitti/. General ve amiral rütbesinde bulunan bir asker kişi. 
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilse dahi daha aşağı aylıkta bulunan bu göreve fiilen gelmeyecektir. 

Bu sebeplerle Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve üye
leri ile, Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Baskanunsözcüsü, Sayıştay savcısının göstergelerinin emsallerine ve 
eşitlik esaslarına göre yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiş ve işbu kanun tasarısının 1 nci maddesi bu 
esasa göre hazırlanmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi askerler arasında mevcut dengeyi bozmamak amacı ile konulmuştur. 
Tasarının 3 ncü maddesi kanunun yürürlüğünü, eşitlik esaslarına uygun olarak 1923 sayılı Kanunla as

ker kişilerin aylıklarında yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olacağını 
tespit etmektedir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ İSMAİL LİAKKi KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

657 Sayıli Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu an 1897 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Geçici 8 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesii asri ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriye,': 
Başsavcısı, Danıştay Baskanunsözcüsü, Sayıştay Savaşırın aylık ödemeleri, 1 000 gösterge rakamına ilaveten 
ilave edilecek 60,0 rakamından sonra bulunacak sayının be Mi katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek mik
tar esas alınarak yapılır. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümleri yalnızca o maddede sayılanlar hakkında uygulanır, 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuıuîu yürütür. 
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Ankara Milletvekili İ. Hakkı Köyliöğîu ile 6 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayih Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştiıilmesii hakkında kanun 

teklifi. (2/511) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayih Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun teklifimiz ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygıyla arz ederiz. 

Ankara Milletvekili 
/. Hakkı Kdylüoğlu 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Oğuz Söğütlü 

Kırşehir Milletvekili 
Kılıç Sorgucu 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarltcalı 

Hatay Milletvekili 
Sabahattin Adalı 

Manisa Milletvekili 
Erkin Topkaya 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve İ897 sayılı kanunlarla değiştirilen ek geçici 8 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası ile, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler 
Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay Savcısının 
aylıklarının düzenlendiği ve bunun Devlet Memurları Kanununa bağlı gösterge tablosunun birinci derecenin 
son kademe göstergesine eklenecek 200 sayısından sonra bulunacak sayının belli katsayısı ile çarpılması so
nunda elde edilecek miktar olacağının belirtildiği malumlarıdır. 

Bu aylık miktar, gerek 1327. gerek 1897 sayılı kanunların yürürlüğe girdiği tarihte, en yüksek Devlet 
memuru aylığına tekabül etmekte idi. Esasen tarihi gelişim itibariyle de kurulduklarından bu yana, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay müesseselerinin başkan ve üyelerinin 
aylıkları, görevlerinin önemi ve sorumlulukları nedeniyle, her dönemde, o dönemde yürürlükte bulunan mev
zuat gereğince en üst düzeydeki Devlet memurları ayhğı seviyesinde tutulmuştur. 

Ancak, 11 . 7 . 1975 gününde yürürlüğe konulan 3 . 7 . 1975 gün ve 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde, kıdemli albayların gösterge ra
kamlarına 200, tuğgeneral ve tuğamirallerin gösterge rakamlarına 300. tümgeneral ve tümamirallerin göster
ge rakamlarına 400, korgeneral ve koramirallerin gösterge rakamlarına 500, orgeneral ve oramirallerin göster
ge rakamlarına 600 ek gösterge rakamı uygulanması kabul edilmiştir. Böylece sözü edilen 1923 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın yüksek hâkim olarak nitelendirdiği Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve üyeleri ile Sayıştay Başkan ve üyelerine Devlet me
murları için kabul edilen en yüksek gösterge sayısı olan 200 sayısının uygulanması suretiyle eşitlik esası 
muhafaza edilmiş bulunmakta iken, 1923 sayılı Kanunla bu eşitlik bozulmuş, Yüksek Mahkemeler Başkan ve 
üyeleri, aylıkları yönünden kıdemli albay düzeyine indirilmişlerdir. 

Öte yandan, 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesinde askeri hâkim sınıfından 
general ve amiraller hakkında da eşit rütbedeki general ve amirallere bu madde ile tahsis olunan ek göster
ge rakamlarının uygulanacağı kabul edilmiş olmasına göre, halen tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerinde bu
lunan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanlarının ek göstergeleri, Anayasa Mahke
mesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay başkanlarının üstüne çıkarılmış olduğu gibi, 
rütbe artışına göre bu farklılık 3 katma kadar artabilecektir.-
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Böylece durum açık bir eşitsizliğe dönüşmüştür. Bu hal askeri ve sivil personel statüleri arasındaki denge
nin bozulması bir yana, görevi yönünden aynı durumda olan askeri ve sivil yüksek mahkemelerin yüksek 
hâkimleri arasında meydana getirdiği eşitsizliğin Anayasanın 12 nci maddesi hükmüne uygunluğunu kabul 
etmek zordur. 

Kaldı ki, 521 sayılı Danıştay Kanununun 8 nci maddesi gereğince, askeri personelden Danıştay üyeliğine 
seçilecek olanların «tuğgeneral veya tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde generallik veya amirallik:» yap
mış olmaları şarttır. Bu durumda general ve amiral rütbesinde olan askeri kişilerin daha aşağı bir aylıkla 
Danıştay üyeliğine talip olmaları beklenemez ve Kanunun bu maddesi fiilen işlemez hale gelir. 

Aynı durum Anayasa Mahkemesi için de varittir. General veya amiral rütbesinde bulunan bir asker kişi. 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilse dahi daha aşağı aylıkta bulunan bu göreve fiilen gelmeyecektir. 

Bu sebeplerle Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay. Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu 
ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay Sav
cısının göstergelerinin emsallerine ve eşitlik esaslarına göre yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı kanunlarla değiştirilen ek geçici 
8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair yasa teklifinin, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek 
üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar. Danıştay ve Sayıştay başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanunsözcüsü 
dışında hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanları ve Anayasa 
Mahkemesi raportörleri ile Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının ve Sayıştay savcı yardımcılarını da 
kapsayacak şekilde düzenlenmesi zorunlu görülmektedir. 

1923 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesi 
ile getirilmiş rüçhanlı durumla bozulan dengeye karşılık yalnız Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, 
Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı Danıştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay savcısına münhasır kalacak şekilde düzenleme yapılmasının, ada
let örgütünde hizmet görenler arasında ayrıcalık yaratacağı ve bu durumun hizmeti olumsuz yönde etkileye
ceği kanaat ve sonucuna varıldığından, ek göstergelerdeki artışın kademeli olarak tüm hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları ile bu meslekten sayılanlara ve Anayasa Mahkemesi raportörleri ile Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensuplarına ve Sayıştay savcı yardımcılarına teşmili uygun ve zorunlu görülmüş ve bu kanun teklifinin bi
rinci maddesi bu esasa göre hazırlanmıştır. 

Teklifin 2 nci maddesi; Kanunun yürürlüğünün, eşitlik esaslarına uygun olarak 1923 sayılı Kanunla as
ker kişilerin aylıklarında yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olması ge
rekmekte ise de, aradan geçen uzun süre nedeniyle ve ilk teklifin yapıldığı tarih gözetilerek 1 . 3 . 1977 tari
hinin esas alınması uygun görülmüştür. 

Teklifin 3 ncü maddesi yürütmeye dairdir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 904) 



— 16 — 

ANKARA MİLLETVEKİLİ İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici S nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Geçici 8 nci 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay 
başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanunsüzcüsü ve Sayıştay Savcısının 
aylık ödemeleri; birinci derecenin son kademesine eklenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının belli 
katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu mertekten sayılan görevlerde bulunanların aylık ödemeleri; 
8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına ekle
necek 200; 3 üncü ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge raka
mına eklenecek 300; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara, bulundukları derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 400; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar veriimiş olup da 
1 nci derece aylığını almış ve bu derecede üç yıhnı b;ti:>miş olanlara, bulundukları derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 500 sayısından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Anayasa Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay Savcı yardımcı
larının aylık ödemeleri; 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin göster
ge rakamına eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamına eklenecek 200; 3 ncü ve 2 nci dert çelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kade
melerin gösterge rakamına eklenecek 300; 1 nci derecenin kademelerinde olanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamına aklenecek 400; Danıştay Kanununu göre Danıştay üyeliği, Sayıştay Kanununa göre Sa
yıştay üyeliği seçimine girme hakkını kazanmış olupîa 1 nci derece aylığını almış ve bu derecede (3) yılını 
bitirmiş olanlara, bulundukları kademenin gösterge rakamına eklenecek 500 sayısından sonra bulunacak 
sayının belli katsayı ile çapılması sonunda ekle edilecek miktar esas alınarak yapıhi. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 3 . 1977 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar Müdürlüğü 15 . 2 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

141 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
14 Mayıs 1979. 

TASARİ VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Anayasa ve Adalet Komisyonuna : 10 gün. 
2. Bütçe ve Plan Komisyonuna : 10 gün. 
3. Gündeme : 23 . 2 . 1979. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 21 . 2 . 1979 

Esas No. : 1/630 
Karar No. : 61 

• • • . - • * • » * , ' . 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 12 Şubat 1979 tarihli 50 nci Birle ;iminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen «657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü Fık
ralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Mil et Meclisi Başkanlığının 14 Şubat 1979 tarihli ve 2070 
sayılı yazılarıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 15 Şubat 1979 
tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuz; 21 Şubat 1979 tarihinde, öğleden ö.ıce ve sonra olmak üzere iki toplantı yapmıştır. 
Öğleden önceki ve sonraki toplantılarda Adalet Ba'canlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Balkaıılığı 

temsilcileri; görüşmeler tamamlanıncaya kadar ve öğle len sonraki toplantıda ayrıca Adalet Bakanı, Milli Sa
vunma Bakanı ve Maliye Bakanı da; Komisyonumuzc ı gerekli görülen açıklamaları yapmak üzere, hazır bu
lunmuşlardır. 

Millet Meclisi tarafından kabul edilen tasarıyı ince'eyen Komisyonumuz; yargının adli, askeri ve idari ni
telikteki görevleriyle bir bütün olduğu, hâkimlerin ma'i sorunlarının çözümlenmesinde ve mali yönden bir 
güvenceye kavuşturulmalarında Anayasa kuralları açısı ıdan olduğu kadar görevin başarı ile yürütülmesi yö
nünden de zorunluluk bulunduğu sonucuna varmış, tasa inin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmesini oy 
birliğiyle kararlaştırmıştır. 

Bundan sonra Komisyonumuz; yukarıda açıklanan düşüncelere ek olarak ve adli, askeri ve idari yargıda 
görev almış hâkimlerin mali statüleri arasında tam bir paralellik sağlamak amacıyla tasarıda aşağıdaki değişik
liklerin yapılmasını, her değişikliği ayrı ayrı oylayarak ve oybirliğiyle karara bağlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 904) 
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1. Tasarının, Millet Meclisince kabul edilen 2 ncı maddesi «Kendi özel kanunlarında değişiklik yapılın
caya kadar» deyimi ile başlamaktadır. Bu madde, yürürlükteki 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 1323 sayılı Kanunla değişik Ek 9 ncu maddesi ile düzenlenmiş durumu yeniden düzenlemeyi amaçla
dığından, «Kendi özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar» deyimi yerine «926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun ile değişik Ek 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.» deyiminin konulması zorunlu görülmüştür. 

Komisyonumuz; bu zorunluluğu ve tasarı başlıklarının tasarıda yer alan değişiklikleri belirleyecek biçim
de düzenlenmesinin kanun yapma tekniğine daha uygun düşeceği düşüncesi ile, tasarının Millet Meclisince ka
bul edilen başlığını değiştirmiştir. 

2. Tasarının 1 nci maddesi esas itibariyle benimsenmiştir. 1 nci fıkrada herhangi bir değişiklik yapıl
mamıştır. 2 nci fıkrada çeşitli derecelerde bulunan hâkimlere verilecek ek göstergeler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince yeni kabul edilmiş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesinin 
(a) ve (b) bentlerinin değiştirilmesine ilişkin kanundaki hükümler dikkate alınmış ve aradaki farkın giderilme
si ve her iki kanun hükümleri arasında paralellik sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeye göre 9 ve 8 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara 150; 7 ve 6 ncı derecelerin kade
melerinde bulunanlara 200; 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunanlara 300, 3 ve 2 nci derecenin kade
melerinde bulunanlara 400; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara 500; 1 nci derecenin kademesinde bu
lunup birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'a üye olma hakkını kaybetmemiş ve bu dere
cede 7 yılını doldurmuş bulunan meslek mensuplarına da 600 ek gösterge uygulanması kabul edilmiştir. 

3. Komisyonumuz; Mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, yargı bütünlüğünün korunması ve eşit
lik ilkesinin sağlanması için Adli Askeri ve İdari Yargının bir bütün olduğu prensibinden hareketle, hâkim
lerin mali sorunlarının çözümlenmesinde ve mali yönden güvenceye kavuşturulmalarında Anayasa kuralları 
açısından olduğu kadar, görevin başarı ile yürütülmesi yönünden de Adli, İdari ve Askeri Yargıda görev alan 
hâkimlerin mali statüleri arasında tam bir paralellik sağlamanın zorunlu olduğu hususunda da görüş birliği
ne varmış ve tasarının Millet Meclisince kabul edilen 2 nci maddesini yeniden düzenlemiştir. 

Bu düzenlemede 1 nci maddedeki hükümlere paralel kurallar getirilmiştir. 

Raporun 1 nci maddesinde de açıklandığı üzere, tasarının Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde
sinin başında yer alan «Kendi özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar» deyiminin metinden çıkarıl
masının ve yerine «926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 
ek 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» deyiminin konulmasının kanun yapma tekniğine daha 
uygun olacağı görüşünde birleşilmiştir. 

Maddenin 3 nci fıkrası i!e Adli Yüksek Mahkeme Başkan, Savcı. Başkanunsözcüsü ve üyelerine tanınan 
haklar, 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 42 nci, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdari Mahkemesi Kanunu
nun 80 nci maddesi hükümleri gözönünde tutularak, Askeri Yüksek Yargı organlarının Başkan, Savcı, Baş
kanunsözcüsü ve üyeleri için de kabul edilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle de adli yargıdaki hâkim ve savcılara tanınmış bulunan 
mali statünün aynen askeri hâkim ve savcılara da uygulanması sağlanmıştır. 

Ayrıca, adli ve idari, askeri yargıda görev almış hâkimlerin mali statüleri arasındaki paralelliği de
vamlı olarak koruyabilmek üzere tasarının 2 nci maddesine, «Bu madde hükümlerinden yararlananlara 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanunu ile bu kanunun ek ve değişiklikleri ve diğer kanunlar ile 
verilen ek göstergeler uygulanmaz.» biçiminde bir fıkra eklenmiştir. 

4. Tasarıda yapılan değişiklikler nedeniyle tasarının kanunlaşmasının zorunlu olarak gecikebileceği dü
şünülmüş, bu takdirde uygulamadan doğabilecek eşitsizliği önlemek için, yürürlük maddesi «Bu kanun 28 Şu
bat 1979 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.» biçiminde değiştirilmiştir. 
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5. Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
işbu raporumuz Bütçe ve Plan Komisyonunda görüşülmesinin sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Be t il 
Bursa 

Şeref Kayalar 
Toplantıda bulunamadı 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 
C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Çankırı 

Gürhan Titrek 

îzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Tasarının tümünün görüşülmesinde ve 
maddelerine geçilmesi oylamasında 

bulundu, mazeretiyle ayrıldı 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/630 
Karar No. : 29 

Bütçe ve Plan Koıriîsyonu Raporu 

23 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başjkanhğuıa 

Millet Meclisinin 12 Şubat 1979 tarihli 50 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen «657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü Fık
ralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığının 14 Şubat 1979 tarihli ve 
2070 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 15 Şubat 
1979 tarihinde Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Komisyonumuza gönderilmesi ve ilk Komisyonda görüş
melerin 21 Şubat 1979 tarihinde tamamlanarak Rapor ve değiştirilen metinle birlikte Komisyonumuza gel
mesi üzerine, Komisyonumuzun 23 Şubat 1979 tarihli toplantısı yetkili Adalet, Milli Savunma, Maliye Bakan
lıkları temsilcilerinin katılması ile gerçekleştirilmiştir. 

Komisyonumuz : 

1. Kanun tasarısının Millet Meclisine sevk ediliş şeklini, Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Bütçe ve 
Plan Komisyonu metinlerini, ayrıca Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda kabul edilen şek
lini ve bunlarla ilgili Raporları ayrıntılı bir şekilde okuyup inceleyerek, sayın üyelerin bilgilerine sunmuştur. 

2. Komisyonumuz; görüşmelere esas olarak Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
benimsediği ve oybirliği ile kabul ettiği metin üzerinden görüşme yapılmasını oybirliği ile kabul etmiştir. 

3. Kanun tasarısının başlığı, kapsamımda yansıtması nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunda yapılan değişiklik gibi «657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla De
ğişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü Fıkraları ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 1327 sayılı Kanunla Değişik Ek 9 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde 
oybirliği ile kabul edilmiştir. 
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4. Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış ve bu arada temsilcilerin görüş ve mütalaaları ve 
sayın Komisyon üyelerinin gerekli gördükleri açıklamalardan sonra maddelere geçilmesi oybirliği ile kararlaş
tırılmıştır, 

5. Tasarının 1 nci maddesi, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda kabul edilen 
şekilde benimsenmekle beraber, maddenin son fıkrasında yer alan «Birinci sınıfa ayrılmış, birinci derece aylı
ğını almış, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş ve bu derecede 7 yılını ik
mal etmiş olanlara 600 ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.» şeklindeki düzenlemede yer alan 7 yıllık sürenin 
4 yıla indirilmesi ekseriyetle kabul edilmişrtir. 

Komisyonumuz; bu yolda değişiklik yaparken 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 ve 49 ncu maddeleriyle 
1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci maddesindeki birinci sınıf hâkimliğe ayrılma ve Yargıtay üyeliğine se
çilme esasları ile halen mevcut Yargıtay kadrosuna karşılık birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcıların miktar
larını da esas alarak bu yolda değişikliğe gitmiştir. 

6. Tasarının 2 nci maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla 
değişik Ek 9 ncu Maddesinin değiştirildiği ve bu maddenin Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonunda yeni bir görüş altında yeniden düzenlendiği, bu düzenleme ile, adli, idari ve askeri yargıda görev 
almış hâkimlerin mali statüleri arasında tam bir paralellik sağlandığı görürmüş ve madde bu şekli ile Komisyo
numuzca da olumlu karşılanmıştır. Ancak; 

a) Birinci derece aylığını almış ve birinci sınıfa ayrılmış yargı mensupları için 4 yıl sonra 600 ek gösterge 
almaları yönündeki değişikliğe pararalel olarak, askeri hâkimlerin terfi esasları da gözönünde bulundurulmak 
suretiyle birinci derecede bulunan ve birinci sınıfa ayrılmış olan askeri hâkimlerin 6 yıl sonra 600 ek gösterge 
üzerinden maaş almaları yolunda verilen önergeye paralel olarak maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

b) Yine, askeri hâkimlerle ilgili olarak ikinci maddenin son fıkrasında yer alan; 
«Bu maddeden yararlananlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunun ek ve 

değişiklikleri ve diğer kanunlarla verilen ek göstergeler uygulanmaz.» şeklindeki hükmün tasarıdan çıkarılması 
yolundaki önerge ekseriyetle reddedilmiştir. 

7. Tasarının yürürlük maddesi, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği gibi 
oybirliği ile aynen benimsenmiştir. 

8. Tasarının 4 ncü maddesi oybirliği ile aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz; tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden, Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 
tşbu Raporumuz. Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Trabzon Zonguldak Balıkesir 

Hasan Güven Muhalifim Nejat Sarlıcalı 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

Ahmet Demir Yüce 
Kâtip Afyonkarahisar Ankara 
Niğde Muhalefet Şerhim Eklidir Muhalifim 

Abdullah Emre İleri Kâzım Karaağaçltoğlu Muhalefet Şerhim Eklidir 
Yiğit Köker 

Aydın izmir C. Bşk. S. Ü. 
Muhalefet Şerhim Eklidir Nurhan Artemiz Söz Hakkım Saklıdır 

İskender Cenap Ege Toplantıda Bulunamadı Zeyyat Baykara 
Erzincan K ars Konya 

Niyazi Unsal Muzaffer Şâmiloğlu Mukbil Abay 
Ordu Samsun Tabii Üye 

İdris Gürsoy Bahri Cömert Suphi Karaman 
Toplantıda Bulunamadı Toplantıda Bulunamadı 
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MUHALEFET ŞERHİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü 
fıkralarıyla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik ek 9 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun Tasarısına aşağıdaki nedenlerle muhalifiz. Şöyle ki : 

1. Tasarının 2 nci maddesine Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunca ilave olunan ve Büt
çe ve Plan Komisyonunda Komisyon Başkanının iltihakıyla benimsenen son fıkrasında «Bu maddeden yararla-
manlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri ve diğer ka
nunlarla verilen ek göstergeler uygulanmaz» denilmektedir. 

Malumları olduğu veçhiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde derece, maaş yükselmeleri Myerarşik düzen içerisin
de ve rütbe esasına göre düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunun hilafını düşünmek dahi mümkün değildir. Nite
kim 1978 yılı Temmuz ayında Hükümetçe hazırlanıp Yüce Meclislerden geçmiş bulunan tam gün yasası bu hu
susa riayet etmediği için Türk Silahlı Kuvvetlerinde rütbe ve hiyerarşik düzen esasına göre maaş ödenmekte 
bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu düzenini altüst etmiş ve bizzat Sayın Genelkurmay Başkam Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin bu husustaki sıkıntılarım dile getirmiş bulunmaktadırlar. 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Personel Kanununa göre maaş ve ödenek almakta bulunan hâkimlik ve 
savcılık mesleğinde bulunanlar 65 yaşına kadar kendi arzuları dışında hiçbir suretle emekliye sevkedilemedikle-
ri halde Askeri Hâkim ve Savcılar rütbe bekleme süresinin sonunda emekli edilebilirler. 

b) Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subayların yaş haddi askeri hâkimler için de aynen 
uygulamr ve mesela Albaylar 58, Generaller «Tuğgeneral ve Tümgeneraller» 60 yaşında emekli edilirler. Bu 
hükme nazaran Generalliğe terfii edemeyen Albay Hâkimler sivil meslektaşlarına nazaran 7 yıl, Hâkim Ge
neraller de yine sivil meslektaşlarına nazaran 5 yıl önce görevden ayrılmak zorundadırlar. 

c) 926 sayılı Askeri Personel Kanunu hükümlerine göre askeri hâkimler de diğer subaylar gibi 3 sene
de bir terfi ederler. Sivil hâkimler ise 2 yılda bir terfi etmektedirler. 

d) Sivil hâkimler 2 yılda bir terfi esasına göre 15 yıllık bir hizmetten sonra 1 nci dereceye yükseldikle
ri halde askeri hâkimler 1 nci dereceye ancak 23 sene sonra terfi edebilmektedirler. 

e) Askeri hâkimler yönünden coğrafi bir teminattan bahsedilemez. Tıpki Türk Silahlı Kuvvetleri mensu
bu subayların statüsüne tabidirler. Daha açık bir ifade ile ikinci bir defa şark hizmeti görmeleri mümkündür. 
Halbuki sivil hâkimlerin muayyen ve belli bir hizmet süresinden sonra ve bilhassa 1 nci dereceyi ihraz ettik
ten sonra kendi arzuları hilafına ikinci bir defa mahrumiyet bölgesine nakil ve tayinleri mümkün değildir. 

f) Askeri hâkimler 926 sayılı Askeri Personel Kanununa göre yapılmakta bulunan iş güçlüğü, iş riski ve 
teminindeki güçlük gibi yan ödemelerden de hiçbir surette faydalanamazlar. 

Netice olarak; Komisyonda bulunan Hükümet temsilcilerinin de ifade ettikleri veçhile önümüzdeki gün
lerde Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline hiyerarşik düzen içinde ve rütbe esasına göre verilecek ek gösterge 
rakamları ile ilgili olarak Hükümetçe Kanun Kuvvetinde bir Kararnamenin hazırlanmakta olduğu ve bu Ka
rarnameye göre Tuğgenerallerin 1 200 + 700, Tümgenerallerin 1 200 + 800 ek göstergelerine yükseltilecekle
ri kesinlikle bilindiğine göre bahsi geçen son fıkranın kabulü halinde hâkim Tuğgenerallerin 700, Tümgene
rallerin de 800 ek göstergesi almaları mukarrer iken bu miktar kıdemli Albayın alacağı 600 ek gösterge ra
kamında kalacaktır ki, bu da tıpkı tam gün yasasında olduğu gibi Türik Silahlı Kuvvetlerinde bulunan hi
yerarşik düzeni rütbe ve kıdem esasına göre maaş yükselmesini engelleyecek en mühim sebep olacaktır. Ke
za aym Kararnameyle Tuğgeneral ve Tümgenerallerin emeklilikgöstergeleri 1 130 ve 1 180'e yükseltileceği 
gözönünde bulundurulur ise son fıkraya göre hâkim Tuğgeneral ve Tümgenerallerin emeklilik göstergeleri
nin 1 080 rakamında tutulmasımn hak, hukuk ve adalet kaidelerini rencide edeceği (inancı ile işbu muha
lefet şerhimiz Komisyon raporuna dercedilmek üzere takdim olunmuştur. 

Aydım Senatörü Arikaıa Senatörü Zonguldalk Senatörü Afyonıkarahisar Senatörü 
İskender Cenap Ege Yiğit Köker Ahmet Demir Yüce Kâzım Karaağaçlıoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek geçici 
8 nci maddesu'nlin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, 
Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay 
Başkanunsözcüsü ve Sayıştay savcısının aylık ödeme
leri, birinci derecenin son kademesine ilave edilecek 
600 rakarnınidan sonra bulunacak sayının belli kat
sayısı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.»» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Maihfeemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının aylık 
ödemeleri; 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bu
lunanlara o derece ve kademelerin gösterge rakamları
na eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademele-
rîndıe bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge 
rakamlarına efelenecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin ka
demelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 300; 1 nci derecenin 
kaidemelerinde bulunanlara o derece ve kademelerin 
gösterge ralkamına eklenecek 400; Hâkimler Kanu
nuna göre birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Sav
cılığına ayrılmalarına karar verilmiş olup da 1 nci 
derece aylığını almış olanlar ile Danıştay ve Sayış
tay kanunlarına göre Danıştay ve Sayıştay meslek 
rnensuplarıridan üyeliğe seçilme hakkını kazanmış ve 
1 nci derece aylığını almış olanlara, bulundukları de
rece ve kademenin gösterge rakamına ilave edilecek 
500 rakamından sonra bulunacak sayının belli kat
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.»i 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 
ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek: geçici 
8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü frkraları aşağıdaki seferi
de değiştirilmiştir. 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile C. Başsavcısı birinci sı
nıf hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Danıştay ve Sa
yıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanunsöz
cüsü ve Sayıştay Savcısının aylık ödemeleri, birinci 
derecenin son kademesine ilave edilecek 600 raka
mından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çar
pılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak 
yapılır.» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının 
•aylık ödemeleri; 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademe
lerinde bulunanlara o derece ve kademelerin gös
terge rakamlarına eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve 
kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 200; 3 
ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamlarına ekle
necek 300; 1 nci derecenin kademelerinde bulunan
lara o derece ve kademelerin gösterge rakamına ek
lenecek 400; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf 
hâkim ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına ka
rar verilmiş olup da 1 nci derece aylığım almış olanlar 
ile Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre Danıştay ve 
Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yar
dımcılarından üyeliğe seçilme hakkını kazanmış ve 
1 nci derece aylığını almış olanlar, bulundukları de
rece ve kademenin gösterge rakamına ilave edilecek 
500; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılma
larına karar verilmiş olup da 1 nci derece aylığını 
almış ve bu derecede yedi yılını ikmal etmiş ve Yar
gıtay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar
la, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre üye seçil
me hakkını kazanmış ve 1 nci derece aylığını almış 
meslek mensuplarından bu derecede yedi yılını ikmal 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkraları ile 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 Sayılı Kanunla Değişik 
Ek 9 ucu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1897 sayılı Kanunla Değiştirilen Ek Geçici 
8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü Fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı; 
birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcıları; Danış
tay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Baş
kamın Sözcüsü ve Sayıştay Savcısının aylik ödeme
leri, birinci derecenin son kademesine ilave edilecek 
600 rakamından sonra bulunacak sayının belli kat
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekitn sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının ay
lık ödemeleri 9 ve 8 nci derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge ra
kamlarına eklenecek 150: 7 ve 6 ncı derecelerin ka
demelerinde bulunanların, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarsna eklenecek 200; 5 ve 4 ncü de
recelenil kademelerinde bulunanlara o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 300; 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o dere
ce ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
400; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
500; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf Hâkim 
ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına karar veril
miş olup da birinci derece aylığını almış ve bu de
recede 7 yılını ikmal etmiş ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkım kaybetmemiş olanlarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre üye seçilme hakkını ka
zanmış ve birinci derece aylığını almış meslek men
suplarından bu derecede 7 yılını ikmal etmiş ve üye
liğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara, bulun
dukları derece ve kademenin gösterge rakamına ek
lenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır. 

Cumhuriyet Senatos 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkraları ile 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 Sayılı Kanunla Değişik 
Ek 9 ucu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1897 sayılı Kanunla Değiştirilen Ek Geçici 
8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü Fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı; 
birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcıları; Danış
tay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Baş
kanım Sözcüsü ve Sayıştay Savcısının aylık ödeme
leri, birinci derecenin son kademesine ilave edilecek 
600 rakamından sonra bulunacak sayının belli kat
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının ay
lık ödemeleri 9 ve 8 nci derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge ra
kamlarına eklenecek 150; 7 ve 6 ncı derecelerin ka
demelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 200; 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 300; 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o dere
ce ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
400; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
500; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf Hâkim 
ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına karar veril
miş olup da birinci derece aylığını almış ve bu de
recede 4 yılını ikmal etmiş ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkını kaybetmemiş olanlarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre üye seçilme hakkını ka
zanmış ve birinci derece aylığını almış meslek men
suplarından bu derecede 4 yılını ikmal etmiş ve üye
liğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara, bulun
dukları derece ve kademenin gösterge rakamına ek
lenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır.» 

ı (S. Sayısı : 904) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — Birinci maddede hükümleri, yal
nızca o maddede sayılanlar hakkında uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Meıin) 

etmiş ve üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanla
ra bulundukları derece ve kademenin gösterge raka
mına ilave edilecek 600 rakamından sonra buluna
cak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas alınarak yapılır.» 

MADDE 2. — «Kendi özel kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar; askeri hâkimlerin aylık öde
meleri, gösterge tablosunda rütbeleri 'karşılığında gös
terilen 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulu
nanlara, o derece ve 'kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerin
de bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge ra
kamına eklenecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 300; 1 nci derecemin kade
melerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 400; birinci sınıf askeri 
hâkimlere, bulundukları derece ve kademenin gös
terge rakamına eklenecek 500 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonun
da elde edilecek miktar esas alınarak yapılır.» 

«1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 42 
nci ve 1602 sayılı Askeri Yüksek îdare Mahkemesi 
Kanununun 80 nci maddesi gereğince bu Kanunun 1 
nci maddesi kapsamına girenlere ilişkin hükümler 
saklıdır.» 

(S. Sayısı : 904) 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun ile Değişik 
Ek 9 ncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 9. — Askeri Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile Başsavcısının, Askeri Yüksek idare Mah
kemesi Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünün 
aylık ödemeleri; birinci derecenin son kademesine 
ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sa
yının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 

Askeri Hâkimlerin aylık ödemeleri gösterge tab
losunda rütbeleri karşılığında gösterilen 9 ve 8 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve 
kademelerin gösterge rakamına eklenecek 150; 7 ve 
6 ncı derecelerin kademelerinde bulunanlara, o de
rece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
200; 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunan
lara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 300; 3 ve 2 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademenin gösterge raka
mına eklenecek 400; 1 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge raka
mına eklenecek 500; 1 nci derecede 7 yılım tamam
lamış, askeri yüksek yargı organları üyeliğine seçil-

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun ile Değişik 
Ek 9 ncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 9. — Askeri Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile Başsavcısının, Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünün 
aylık ödemeleri; birinci derecenin son kademesine 
ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sa
yının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 

Askeri Hâkimlerin aylık ödemeleri gösterge tab
losunda rütbeleri karşılığında gösterilen 9 ve 8 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve 
kademelerin gösterge rakamına eklenecek 150; 7 ve 
6 ncı derecelerin kademelerinde bulunanlara, o de
rece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
200; 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunan
lara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 300; 3 ve 2 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademenin gösterge raka
mına eklenecek 400; 1 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge raka
mına eklenecek 500; 1 nci derecede 6 yılını tamam
lamış, askeri yüksek yargı organları üyeliğine seçil-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 904) 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun 1.3.1978 tarihinden ge- I MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
çerM ollrnak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. I rürlüğe girer. 

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 904) 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

me hakkını kaybetmemiş birinci sınıf Askeri Hâkim
lerin aylık ödemeleri; bulundukları derece ve kade
menin gösterge rakamına eklenecek 600 rakamından 
sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Bu maddeden yararlananlara, 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunun ek 
ve değişiklikleri ve diğer kanunlarla verilen ek gös
tergeler uygulanmaz.» 

MADDE 3. — Bu Kanun 28 Şubat 1979 tari
hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin 4 ncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

me hakkını kaybetmemiş birinci sınıf Askeri Hâkim
lerin aylık ödemeleri; bulundukları derece ve kade
menin gösterge rakamına eklenecek 600 rakamından 
sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Bu maddeden yararlananlara, 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunun ek 
ve değişiklikleri ve diğer kanunlarla verilen ek gös
tergeler uygulanmaz.» 

MADDE 3. — Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiıtir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 904) 




