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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tedavi maksadıyla yurt dışına gi
decek olan İçişleri Bakanı Mustafa Gülcü-
gil'e Devlet Bakanı Orhan Eren'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1880) 

2. — Avrupa Konseyi Parlamento As-
samblesi Türk Grubuna siyasi parti grubu 
mensubu olmayan üyelerden seçilen aday üye
lere dair Başkanlık tezkeresi. (3/1885) 

3. — Karayolları 8 nci Bölge Müdür
lüğünde yapılan bazı tasarruflar hakkında ku
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev bölümüne dair tezkerele
ri, (3/1883, 1884, 10/87) 

4. — Bakırköy Akıl Hastanesinde cereyan 
ettiği söylenen olaylarla ilgili kurulan Araş-
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tırma Komisyonunda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

5. — Çanakkale Üyesi Refet Sezgin'in 
mazeretine binaen 10.3.1980 tarihinden itiba
ren 20 gün izinli sayılmasına dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/1882) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şebip Karamullaoğlu'nun, Şekerbank Genel 
Müdürünün Sözleşmesinin feshi, banka ala
caklarının tahsili ile üreticiye açılan kredi
lerin dağıtılış biçimi hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/92) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Sayıştay Başkanlığında açık bulunan 

(4) üyelik için yapılan seçimin onaylanması
na dair Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(3/1869) (S. Sayısı : 10(13) 

2. — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür, Milli Savunma, İçişleri ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/27; C. Senatosu : 1/685) (S. Sayısı : 1014) 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Soru ve Cevabı 
1. — Cumihuriyeıt Senaıtosu Ankara Üye

si İbrahim Öztürk'ün, Ankara Belediyesin-

Sayfa 
69 
69 

Sayfa 
de çalışan işçilerin ücretlerini alamadıkların
dan dolayı yaptıkları direnişe dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Mustafa Gülcü-
gil'in yazılı cevabı. (7/1192) 69:70 

I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanı seçimi için TBMM Birleşik Top
lantısı yapılacağından; 

Cumhurbaşkanı seçiminin TBMM'ndeto bitimin
den sonra İçtüzüğün belirlediği mutat toplantı günü 
toplanmak üzere birleşime saat 15.05'te son verildi. 

Başkan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. Divan Üyesi 

Başkanvekili Bingöl 
Mehmet (İnaldı Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai 

Karantina Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme
lerinin 1973 yılı genel bilançosu hakkındaki raporun, 
bilanço ile birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/1877) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
ne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1972 takvim 
yılı konsolide bilançosu hakkındaki raporun, bilanço 
ile birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/1878) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumları ve esenleştirme (Rehabilitasyon) te
sislerinin 1968 yılı konsolide bilançosu hakkındaki 
raporu, bilanço ile birlikte sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi, (3/1879) (Bütçe ve Plan Ko
misyonuna) 

Raporlar 
4. — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak

kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eği
tim - Gençlik Ve Spor ve Kültür, Milli Savunma, İç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/27; C. Senatosu : 1/685) (S. Sayısı : 
1014) (Dağıtma tarihi : 15.4.1980) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hay
rı Mumcuoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1825) 
(S. Sayısı : 1015) (Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1980) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Se-
iâhattin Çolakoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1824) (S, Sayısı : 1016) (Dağıtma tarihi : 24.4.1980) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekilli Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsaıttettim Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Emanullah Çeîebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 53 ncü birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Tedavi maksadıyla yurt dışına gidecek olan 
İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil'e, Devlet Bakanı 
Orhan Eren'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1880) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin sunuşlar kısmına geçiyoruz. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır. Yüce Ge

nel Kurulun bilgilerine sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tedavi maksadıyla 15.4.1980 tarihinde yurt dışı

na gidecek olan İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil'in 
dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Orhan Eren'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN 
nulmuştur. 

Yüce Genel Kurulun bilgilerine su-

2. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi 
Türk Grubuna siyasi parti grubu mensubu olmayan 
üyelerden seçilen aday üyelere dair Başkanlık tezke
resi. (3/1885) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi vardır. Yüce Genel Kurulun bilgilerine 
sunulacaktır. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi Türk 

Grubunun yeni çalışma dönemi için, Cumhuriyet Se
natosu bünyesinde bulunan siyasi parti grubu men

subu olmayan üyeler arasında aşağıda isimleri yazılı 
sayın üyeler aday olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı V. 
Başkanvekili 

Asıl Üye : Sayın Metin Toker (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) 

Yedek Üye : Sayın Mehmet Özgüneş (Tabii Üye) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde ya
pılan bazı tasarruflar hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev bölü
müne dair tezkereleri. (3/1883, 1884, 10/87) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyonu tezkere
si vardır. Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunulacak
tır. 

İlgi 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
16.4.1980 gün ve 06.221.00184 sayılı yazı

nız. 
Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde yapılan 

bazı tasarruflar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlık Divanı üyeliklerine aşağıda belirtilen 
sayın üyeler seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Erzurum Üyesi 
Selahattin Deniz 
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Sözcü : Beyti Arda (Kırklareli Üyesi) 
Kâtip : Halim Dursunoğlu (Kars Üyesi) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir başka Araştırma Komisyonu tezkeresi var

dır. Bilgilerinize sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17.4.1980 gün ve 06.221.00184 sayılı yazı

nız. 
Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde yapılan 

bazı tasarruflar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığına, Erzurum Üyesi Sayın Selahattin 
Deniz seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Başkan 
Kahramanmaraş Üyesi 

Adnan Karaküçük 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Bakırköy Akıl Hastanesinde cereyan ettiği 

söylenen olaylarla ilgili kurulan Araştırma Komisyo
nunda açık bulunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Bir başka Araştırma Komisyonu 
ile ilgili yazı vardır. Yüce Genel Kurulun bilgilerine 
sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8.6.1979 tarih ve 14/221/00022 sayılı yazı

mıza ek. 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Kara-

mullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde cereyan 
ettiği söylenen olaylarla ilgili Senato Araştırması is
teyen önergeleri üzerine, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 8.4.1980 tarih ve 51 nci Birleşiminde 
seçilen üyelerden, Cumhuriyet Senatosu Kırklareli 
Üyesi Beyti Arda ve Malatya Üyesi Süleyman Efe' 
nin istifaları ile boşalan Araştırma Komisyonuna 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mehmet Emin 

Sungur ile Kars Üyesi Halis Soylu, Grubumuzca ye
niden aday gösterilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekil'i 

Orhan Vura] 
BAŞKAN — Efendim, Bakırköy Akıl Hastanesin

de cereyan ettiği söylenen olaylarla ilgili olarak ku
rulan Araştırma Komisyonundan istifa eden Kırklare
li Üyesi Sayın Beyti Arda ile Malatya Üyesi Sayın 
Süleyman Efe'nin yerlerine Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu tarafından aday gösterilen Sayın Mehmet 
Emin Sungur'u oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Halis Soylu'yu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabil edilmiştir. 

5. — Çanakkale Üyesi Refet Sezgin'in mazereti
ne binaen 10 . 3 . 1980 tarihinden itibaren '20 gün 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. {3/1882) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi var; okunup oylarınıza sunulacaktır. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Refet Sez

gin'in mazeretine binaen, 10 . 3 . 1980 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 8.4.1980 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Mehmet Ün al di 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 
Başkan vekil i 

BAŞKAN — Çanakkale Üyesi Sayın Refet Sez
gin'in mazretine binaen 10 Mart 1980 tarihinden iti
baren 20 gün süreyle izinli sayılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Sayıştay Başkanlığında açık bulunan (4) 
üyelik için yapılan seçimin onaylanmasına dair Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (3 /1869) (S. Say m • 
1013) (1) 

(1) 1013 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-
Iidif. 

BAŞKAN — Bir Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru vardır; okunup gerekli işlem yapılacaktır. 

(Bütçe Karma Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Raporunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Sebip 
Karamullaoğlu'nun, Şekerbank Genel Müdürünün 
Sözleşmesinin feshi, banka alacaklarının tahsili île 
üreticiye açılan kredilerin dağttılış biçimi hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/92) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Ülkemizde Devlet çarkının olumlu biçimde 

dönmesinde, yasaların tarafsızca işlemesinde - mesu
liyet duygusuna sahip, yürekli, çıkar gözetmeyen -
görevlilerin büyük payı vardır. 

Üzülerek ifade etmeliyim ki, son yıllarda - çeşitli 
sebep ve etkenler dolayısıyla - bu tip makam ve yer 
sahiplerinin azaldığı bir gerçektir. 

2. Görevini yasalar içünde yürütmek isteyen 
«Yürekli bir Genel Müdür»'ün başına gelenleri üzün
tü ile dile getirmeyi bir vazife sayıyorum. 

Şöyle ki: 
Şekerbank Genel Müdürü İlhan Evliyaoğlu, «Al

dıkları borçları ödememekte direnen bir kısım borçlu
lar hakkında» ciddi girişimlerde bulunması yüzünden 
görevinden uzaklaştırılmıştır. 

Bilindiği gibi, Şekerbank Genel müdürleri «Söz
leşme» ile bankaya bağlıdırlar. Sebepsiz ve keyfi 

'biçimde «Sözleşmenin feshi» tazminatı muciptir. Yö
netim Kurulu, «fesli» ile Genel Müdüre yüklüce bir 
tazminatı ödemeyi de göze almıştır. 

3. Gazetelerin yazdıkları, etrafta söylenenler bun-
lardiı*. 

Ki nunun ve iddiaların gerçek yüzünün ortaya çık
ması. yapılan işlemlerde yolsuzluklar varsa müseb
bipler! hakkında gereğin'in yapılması için : 

1: Banka borçlarını Ödememekte direnen borçlu
lar kimlerdir, haklarında ne gibi işlemler yapılmış
tır? 

2. Pancar çiftçilerine dağıtılması gereken üç mil
yara yakın kredi kimlere hangi şartlarla verilmiştir? 

3. Genel Müdürün « Sözleşmesinin feshi»'nin 
dayanakları nelerdir? 

4. Bunlara bağlı diğer noktalar. 
Üzerinde İçtüzüğün 133 ncü maddesine göre Se

nato Araştırması yapılmasını arz eder, saygılar suna
rım. 

C. Senatosu Bursa Üyesi 
M. Şdbip Karamullaoğlu 

BAŞKAN — Efendim, araştırma önergesi Yüce 
Genel Kurulun bilgilerine sunulmuştur. İçtüzük hü
kümlerine göre, gerekli işlem yapılacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devaın) 

2. — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kânun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim -
Gençlik ve Spor ye Kültür, Milli Savunma, İçişleri 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1J27; C. Senatosu •: 1/685) (S. Sayısı ]: 1014) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak İşler» kıs

mında, 1014 S. Sayılı, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Komis
yonun öncelik ve ivedilik yazısı vardır, Genel Kuru
lun bilgilerine sunuyoruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun Tasarısıyla, Komisyonumuz raporu basılmış 
ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca anılan tasarının müddetinin 
28.4.1980 tarihinde biteceği gözönünde bulundurula-

(1) 1014 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 

rak, tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gö
rüldüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasına da ka
rar verilmiştir. 

Adı geçen tasarının, Gündemdeki bütün işlere tak-
dimen, görüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Efendim önergenin lehinde, aley
hinde söz isteyen?.. 

REFET AKSOYOĞLU (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REFET AKSOYOĞLU (Tabii Üye) — Birleşik 
Toplantı var mı, yok mu? 

BAŞKAN — Efendim, Birleşik Toplantı var. 
REFET AKSOYOĞLU (Tabii Üye) — O halde 

Senato burada çalışma yapacak mı? Birleşik Töplan-
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tıya gidilmeyecek mi? Hukuken her iki tarafta olmak 
mümkün değil. Her iki Meclisin de aynı zamanda top
lantısında olmak mümkün değildir. Millet Meclisinde 
toplantı olsaydı, ne olacaktı? 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı, İçtüzüğün kendile

rine vermiş olduğu yetkiye binaen, muayyen mesele
leri görüşmek üzere, Cumhuriyet Senatosunu olağan
üstü toplantıya çağırmıştır. 

Aynı anda, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
hem de onun bir kanadı olan Cumhuriyet Senatosu
nun toplantı halinde olması hukuken ve fiilen tara
fımızdan, şu anda şahsi kanaatim olarak arz ediyo
rum, ben bağdaştıramıyorum ikisinin beraber toplan
masını. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı saati
ne kadar bu toplantıyı devam ettireceğiz efendim. O 
anda meydana gelecek duruma göre hareketimizi tan
zim edeceğiz. 

Efendim, tasarının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi Komisyon tarafından gerekçeli olarak istenmiş
tir. 

Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Komisyon var 
mı efendim? Komisyon yerinde mi? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Buradayız efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı burada, yerlerini 
alacaklar. 

Bendeniz evvela Komisyon Başkanını tespit ettim 
efendim. Usulü muameleyi yerine getirelim. 

Efendim, tasarının öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergede, görüşülmesi bitinceye kadar öncelik ta
lebi olduğu için görüşülmesi bitinceye kadar Gündem
de öncelik alacaktır. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon hazır ve Hükümet adına Devlet 
Bakanı Sayın Koksal Toptan hazır. 

Raporun ve metnin tümünün okunup okunmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Tümünün okun
mamasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Daha 
evvel dağıtıldığı için çoğunlukla okunmaması kabul 
edilmiştir. 
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I Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına Sayın Demirayak söz istiyorlar ve Grup yö-
, neticileri de takabbül ediyorlar. 

Buyurun Sayın Demirayak. 

CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİRA
YAK (Aydın) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1929 yılında o zamanki, yani Cumhuriyetimizin ilk 
I yıllarında ülkemizde mevcut huzur ve sükûnun sağ-
I lanmasında görev alan kolluk kuvvetlerinin yaralan-
I masında, sakat kalmasında ve ölümlerinden dolayı 
I nakdi tazminat verilmesi yönüyle 1475 sayılı bir Ya

sa çıkarılmış bulunmaktaydı. Bu Yasa, aradan 26 yıl 
I geçtikten sonra 1955 yıllarında 6335 sayılı bir Ya-
{ sayla kapsamı genişletilmeksizin yalnız tazminatlar 

yönüyle bir değerlendirmeye tabi tutularak değişik
liğe tabi tutulmuştu. Yine aradan bir 25 yıl daha geç-

I tikten sonra görüyoruz ki, Nakdi Tazminat Yasası 
günümüzün şartlarına, gerek ekonomik yönden, ge
rekse siyasal yönden, gerekse ideolojik yönden ce
vap veremez halde bulunmaktadır. 

I Cumhuriyetimizin ilk yıllarına göre değişen koşul
lar altında, gerek milletimizin ve memleketimizin bü
tünlüğünün korunmasında, huzur ve güvenliğin sağ
lanmasında hayati tehlikelere atılan görevlilerin cesa
retle, feragatle çalışmalarını temin etmek, gerekse ge
ride kalacak ailelerine istikbal endişelerinden uzak ol-

I ması yönünü sağlamak bakımından da Nakdi Tazmi
nat Yasasının yeniden gözden geçirilmesinde zaruret 
bulunmaktadır. 

j Bu zaruretleri yeniden düzenlerken, mevcut Ya
sayı bizatihi ekonomik bakımdan günün şartlarına 
uydurmakla yetinmek yeterli olmayacaktır. Yalnız 

I ekonomik açıdan değerlendirmeye tabi tutarsak, ülke
mizde tırmanmakta bulunan terörün önlenmesinde yar-

I dımcı olamamış oluruz. 1929 yılında çıkarılan Yasa 
I dönemindeki durum ile bugünkü durum çok farklı 

bulunmaktadır. Ülkemizde günde 10 - 15 vatandaş 
I öldürülmektedir. Her gün can verenlerin arasında bir 

veya birkaç güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Güven 
I ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve taki-
I bi ile görevlendirilenlere, işlenen fiillerin şekil ve şart-
I larına görev yerleri yeterli olmadığından yeni görev-
I 1er ve unvanlarla yeni görevler dağıtılmaktadır. 1929 
I yılı görevlileri ile bağlı kalacak olursak, yani kapsam 
I aynı kalacak olursa, bu Yasadan beklenen fayda sağ-
I lanmamış olur. Gerçek manada suçun işlenmesinden 
] önce ve işlenme hazırlığından başlanarak, yakalanma-
[ sında, yargılanmasında ve infaz safhalarında görev 
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alanların tümünü bu Yasanın kapsamı içerisine al
makta zaruret vardır. 

Suç işlenmesinin önlenmesinde görevli bulunan 
jandarma ve polis gibi güvenlik kuvvetlerinin yanı 
sıra, suç işlendikten sonra suçluyu yakalayan güven
lik kuvvetleri ve onların yardımcıları; bunlar subay
lardır, astsubaylardır, uzman jandarma, erbaş ve er
leri olduğu gibi, gerek jandarma olarak, gerekse gö
revlendirilen diğer askeri personeller, bunun yanı sıra 
polis amir ve memurları, gümrük amiri ve muhafız
lar da olabilirler, bunlara emir veren mülki idari 
amirler de vardır. Emir verme yetkisi kanunlardan 
doğmuştur. Çarşı ve mahalle bekçileri de köy koru
cuları da aynı görevlerinde çalışmaktadırlar. Kendile
rine emir veren güvenlik görevlileri de vardır. Bu
nunla birlikte kaçakçılığın men ve takibiride her ne 
kadar gümrük ve gümrük muhafaza memurları gö
revli iseler de, uygulamada görüyoruz ki, ülkemizin 
üç tarafı denizlerle çevrili bulunduğundan, kaçakçılık 
çoğu zaman deniz sınırlarımızdan ve bizatfi'hi orman
lık bölgelerden yapılmaktadır. Gerek jandarma, ge
rekse gümrük muhafaza memurları çoğu zaman si
lah taşımaya yetkili bulunan orman muhafaza me
murlarından yardım istemektedirler. Bu yardımın ya
pılmasında, suçlunun yakalanmasında görev alan bu 
görevlileri kapsam dışında bırakmak uygun olmaya
cağı kanısındayız. Kapsam içinde bıra'kılan köy ko
rucularının yanında, orman muhafaza memurlarının 
dışta bırakılması düşünülemez. 

Güven ve asayişin korunmasında güvence altına 
alınması lazım gelen yalnız güvenlik kuvvetleri ve 
onların yardımcıları değil, güven ve asayişi ihlal eden
leri yargılayan ve ceza veren askeri ve sivil hâkim 
ve savcıların da güvence altına alınmasında zorunlu
luk doğmuştur. Değişen koşullar altında toplumda 
inanç değişiklikleri de doğduğundan, artık hâkim ve 
savcılar peygamber postunda oturan kimseler gözü 
ile görülmemektedir. Onlara da el uzatılmaktadır. De
vamlı tehdit altında bulundurulmaktadırlar ve pek çok 
cinayete de kurban gitmişlerdir. Süratli karar verebil
meleri için, isabetli karar verebilmeleri için de, ya
rınlarından endişesiz yargılama yapan hâkim ve sav
cılarımız kapsam içerisine alınmak suretiyle güvence 
verilmesinde zorunlük görülmüştür. Ama bunun ya
nı sıra, yargılama yapılan salonda meydana gelen bir 
olayda canlarını yitiren hâkim, savcı ve jandarmanın 
yanı sıra, aynı salonda görev alan ve görevli bulu
nan zabıt kâtiplerinin, mübaşirlerin düşünülmemiş 
olması bir nevi ayırıcı niteliktedir. Duruşma salonu-
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nun düzenlenmesinin sağlanmasında yardımcı olan 
mübaşirler, zabıtları tutup infaz kurumunda kesinle
şen evrakları tanzim eden zabıt kâtipleri de kapsam 
içerisine almakta zorunluluk vardır. 

Ceza infaz kurumları mutlaka kapsam içerisinde 
bulundurulmalıdır. Burada da artık... 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, bir saniye efen
dim. 

Acaba konuşmanız biraz daha varsa, usulle ilgili 
bir önerge var, onu muameleye koymak zorunda
yım. Müsaade buyurursanız efendim. 

Sayın üyeler; 
Çalışma süremizle ilgili bir önerge vardır. Süre 

dolmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı sa
ati gelmeden bu usuli muameleyi tamamlıyoruz efen
dim. 

Buyurun efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun müzakere
lerinin devamını arz ve teklif ederiz. 

Konya Üyesi Bolu Üyesi 
Erdoğan Bakkalbaşı Orhan Çalış 
HÜKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

müsaade öder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
önerge biraz eksik verilmiş gibi geliyor. Bizim TBMM 
salonunda bulunmamız şarttır. Eğer orada ekseriyet 
olmayı düşünüyorsak yarım saat burayı kapatıp, son
ra toplanalım. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin aleyhinde Sa
yın Savaş görüştüler. Önergenin lehinde söz isteyen?.. 
Yok. 

M. ŞEBlP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ben 
de aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Bir lehte, bir aleyhte söz verece
ğim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Oylamaya koya
mazsınız Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Efendim, oyla
ma neticesi hakkında Divan Üyesi arkadaşlar arasın
da ihtilaf var. 

KEMÂL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — Usul 
hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylama yapıyoruz Sayın Sarıibra-
himoğlu. 

KEMÂL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — Ba
tıl bir oylama yapılıyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı halinde 

olduğu bir günde Cumhuriyet Senatosunun Sayın 
Başkanı kendisine verilen, Tüzükçe tanınan hakkını 
kullanarak Cum'huriyet Senatosunu toplantıya davet 
etmiştir. Bu arada toplantı devam ederken süre bit
meden sayın üyelerimiz bu toplantının devamı husu
sunda önerge vermişlerdir. Başkanlık Divanı bunun 
Usule aykırı bir tarafını göremedi. Bendeniz, «Öner
genin leh ve aleyhinde söz isteyen» dedim, Sayın Sa
vaş aleyhinde görüştüler ve önergeyi oyluyoruz. 

Sayımda ihtilaf olmuştur. Önergeyi kabul edenler 
lütfen bir kere daha işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisini geçersiz bir duruma sokuyoruz. 
Olmaz öyle şey. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmiştir. Görüşmele
re devam ediyoruz. 

Buyurun Sayın Demirayak. 

CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİRA
YAK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Ceza infaz kurumlarında görevli bulunan pek çok 
personelimiz bulunmaktadır. 

Bugün cezaevlerimiz pek çok terörist eylemlerin 
planlandığı bir nevi eğitim alanları haline gelmiştir. 
Otellere bugün girip çıkmak zor; ama cezaevlerine gi
rip çıkmak çok kolay hale gelmiştir. Rahatça yüz
lerce metreye yakın uzunlukta tüneller kazılmakta, 
başkasının yerine dışarı çıkılmakta, kıyafetler değiş
tirilmekte, içeriye silah sokulduğu gibi, içeriden de 
uzun menzilli silâhlarla yine dışarıya çıkılabilmekte 
ve hatta cezaevi arabalarında kelepçelerin dahi çö
zülmesi güncel olaylar haline gelmiştir. 

Cezaevinin dış güvenliği her ne kadar jandarmaca 
yapılmakta ise de, içgüvenliği ceza infaz kurumunun 
memurları ve gardiyanlarıyla yapılmaktadır. 

Nakdi Tazminat Yasasının amaçları arasında ül
kemizdeki terörizmin başka bir yönden önlenmesi 
amacını taşıyorsak, bugün cezaevlerinde, (Sayın Ada
let Bakanımızın elinde bugünkü durumuna gelmişse 
de cezaevlerimiz) ceza infaz kurumlarında görevli bu
lunanların da biraz da güvencelerinin bulunmamış ol
masında aramakta fayda vardır. 

Bu nedenle ceza infaz kurumlarında çalışanlar 
mutlaka kapsam içine alınmalıdırlar. 

Her ne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri 
Millet Meclisinin hazırlamış bulunduğu metinde kap
sam içerisine alınmışsa da, Yüce Senatomuzun ko-

| misyonlarında pek çok değişikliğe tabi tutularak kap
sam dışına bırakılmış olması da endişe vericidir. Bu
gün, MİT mensuplarımızın da cinayetlere kurban git
miş olması gözlerden kaçırılmamalıdır. 

Bunun yanı sıra, belediye zabıta amir ve memur
ları ile itfaiye amir ve memurlarının da kapsam içe
risinde tutulmasında zorunluluk vardır. Bugün terö
ristler bizatihi cinayetlerle meşgul olmamaktadırlar; 
ama bununla yetinmeyen teröristler bazı hallerde ara
ba lastiklerini yakmak suretiyle, araba yakmak sure
tiyle de toplumun huzur ve rahatını kaçırarak cadde 
ve sokakları ve binaları yangın alanına çevirmekte
dirler. İşte, bu yangınları söndürecek olanlar da be
lediyelerin zabıta amirleri ile itfaiye amir ve memur-

( larıdır. Bunların da huzur içerisinde çalışabilmeleri, 
yarınlarından emin olabilmeleri, cesaret ve feragatle 
çalışmaları için bunlar da kapsam içinde bulundurul
malıdır. Zira, ülkemizde her ne kadar anarşiye karşı 
tazminat, anarşiye karşı sigorta yapılmamışsa da ve 
birtakım noksanlıklarımız mevcut bulunmakla bera
ber Nakdi Tazminat Yasasının, ileri sürdüğümüz ge
rekçelerin ışığı altında, Yüce Senatomuzda da ka
bul edildiği takdirde, birtakım sakıncaları ortadan kal
dırarak ülkemizdeki birtakım görevlilerin de sosyal 
güvencelerini sağlamış bulunacağız. Artık jandarma-

I mızın, polisimizin ve subaylarımızın cinayetler karşı-
j smda ölümlerinden sonra bankalarda hesaplar açıl-
j mayacak ve onların çocukları Devletin güvencesi al-
j tında, Devletten alacakları tazmintlarla acılarını bir 

nebze olsun dindirmiş olacaklardır. Bunun yanı sıra, 
mahkemelere başvurarak da bir nevi tazminat davası 

j yolları da kapanmış olacaktır. 

j Grubumuz olarak, mevcut Yasanın ihtiyaçlara ce
vap vereceği kanısını taşımamaktayız ve genel yapısı 
bakımından olumlu bir yasa olan bu Nakdi Tazminat 
Yasasındaki Bütçe - Plan Komisyonunda bazı kap
sam dışı bırakılmış bulunan meslek mensuplarının da, 
Grup olarak yapacağımız teklifler sonucunda onla
rın da dahil edilmesi suretiyle kabul edilmesi halinde 
ülkemize yararlı, faydalı olacak bu Yasanın tüm gü
venlik mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Par
tim adına diler, hepinize saygılar sunarım. 

| BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirayak. 
| Sayın üyeler; 
ı Biraz evvelki uygulama ile ilgili hukuksal gerek-
| çeyi açıklamak istiyorum : 

Birleşimin açıldığı andaki bir sayın üyemizin ika-
! zı üzerine, hukuken ve fiilen aynı anda toplanmala-
I rina imkân olmadığını açıklamıştım ve zamanı geldi-
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ğinde gerekli uygulamanın yapılacağını sizlere arz et
miştim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı her iki 
Meclisin; yani Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su Başkanlarının anlaşmalarıyla ve mutabakatlarıyla 
mümkündür. Birleşik Toplantı içtüzüğü açıkça bunu 
izah etmiştir. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Cumhu
riyet Senatosunu bugün toplantıya çağırdığına göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün toplanması 
hususunda Millet Meclisi Başkanıyla mutabakatı ol
madığı meydandadır. Her iki Başkanın mutabakatı 
bir araya gelmedi'kçe Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantısı mümkün olmadığından önergenin oylanma
sında hiçbir mahzur görmedim ve önergeyi bu hu
kuki dayanak içerisinde Yüce Genel Kurulun oylarına 
sundum. Gerekçeyi Yüce Genel Kurulun bilgilerine 
arz ederim. 

Efendim, grupları adına söz isteyen başka sayın 
üye var mı?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) — 
Bir konu vardı efendim, bir yanlışlık var; maddi ha
ta. Onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, rica ederim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) — 
Başkanlığınıza Komisyonumuzca yazılmış bulunan 
24.4.1980 tarihli yazıda Nakdi Tazminat Kanununun 
süresinin 28'de dolacağı gibi hatalı bir ifade var. 
25.4.1980 tarihinde süresi doluyor. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler; 
Komisyon Başkanı, öncelik ve ivedilik tezkere-

sünde Kanunun süresinin 28 Nisan 1980 tarihinde do
lacağı zikredildiği ve ifade edildiği, öyle yazıldığı hal
de sürenin 25 Nisan 1980 akşamı dolacağını tavzihen 
bildirmişlerdir. Biz de durumu tavzihen hem Genel 
Kurulun bilgilerine sunuyoruz, hem tutanaklara geçi
riyoruz efendim. 

Tümü üzerine grupları adına başka sayın üye?.. 
Yok. 

Kişisel söz isteyen Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurun 
efendim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — Muh
terem arkadaşlarım; 

OMukça geç kalmış bulunan bu tasarının yasalaş
ması, memleket adına son derece yararlı olacaktır. Sa-

I yın CHP Grup Sözcüsü arkadaşımın işaret ettiği noksan
lar yerinde olmakla beraber, bir an evvel yasalaşma
sında da zaruret olduğunu arz etmek isterim ve süratle 
o noksanların giderilmesini mümkün kılacak yasa 
tasarısının Hükümetçe getirilmesinde de fayda müla
haza ederim. 

Ancak arkadaşlarım; bu vesileyle bu Yasanın 
amaçladığı faydalar açısından Hükümetten istirhamım 
olacak, Yüce Meclislerden de olacak. Çünkü, Türki
ye'de bugün artık bölücülük, terörizm, Devleti çö
kertme noktasına gelmiştir. Türkiye'de memleketini, 
milletini seven, bu Devletin varlığına ve birliğine sa
hip çıkma azminde olan bilcümle Vatandaşların el ve 
güç birliği içinde ne mümkünse onu yapmak zaruret
leri vardır. Bu cümleden olarak, bu tasarının amaç
ladığı yararları temin zımnında, bu görevlerde bulu
nup, görevlerinden ayrıldıktan sonra veya görevleri 
sırasında bu vatandaşlarımıza yapılan saldırıların ve 
özellikle ölümle biten saldırıların idama kadar varan 
cezalarla cezalandırılması için süratle kanun tasarısı
nın getirilmesi ve kanunlaşması gerekir. Memuriyet 
sıfatı devam ettiği müddetçe değil, ayrıldıktan sonra 
da tecavüze uğrayan, katledilen memurların, Devlet 
görevlilerinin kanı yerde kalmamalıdır. 

I Ayrıca arkadaşlarım, bir hususu daha lütfeder Sa
yın Hükümet Üyesi ve Komisyon dinlerse... Muhte
rem Reis; Hükümet şu anda münhal, Komisyon da 
münhal. 

BAŞKAN — bir saniye Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Bizi dinlemek durumundalar, hukuken burada olma
ları yetmez. Burada ciddi görev yapıyoruz. 

BAŞKAN — Tabii efendim, müsaade buyurun. 
Sayın üyeler; haklı olan bu uyarıya Divan da ka

tılmaktadır, istirham ediyorum efendim, lütfen. 
Buyurun efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Ben onun için tdkrar etmek zorundayım, Hükümetin 
ve Komisyon Başkanının duymasını istiyorum. Çünkü, 
bu çok önemli; önemli kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Yasa terörle, Devleti bölmek, Devleti çökert

mek isteyen unsurlarla mücadele için Devlet görevli-
I lerine güvence vermek, mücadele azimlerini artırmak 

maksadıyla çıkarılmaktadır. Benim anladığım bu. 
Noksanları olabilir; ama süratle çıkarmamızda da 
fayda olduğu mülahazasındayım, geç kaldığı da gö
rüşündeyim. Bu tasarı tek başına bu maksadı temine 

I kâfi değildir. Onun için Hükümetten şunu istirham 
I ediyorum : 
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CHP Sözcüsü arkadaşımın işaret ettiği noksanları 
'tamamlayıcı tasarı derhal getirilmelidir. Ayrıca, Dev
let görevinden ayrılan, emekli olan, çeşitli sebeplerle 
ayrılan Devlet görevlilerinin, Devlet görevi sırasında 
yakaladığı, çatıştığı kimseler veya yakınları tarafın
dan katledildikleri her günkü güncel olaylar arasına 
girmiş/tir. Bunların idama kadar giden cezalarla ceza
landırılmasını öneren tasarının gelmesi gerekir. Bun
ların kanını aramak bizim Vazifemizdir. 

Artık bugün Türkiye, bu Devletin bölünmezliğine, 
bu Devletin ebediyetine inanan vatanperver bütün un
surlarının; siyasi kanaati ne olursa olsun birleşmesi 
günüdür. En aşırı sağdan, en aşırı sola varıncaya ka
dar birleşmek zorundayız arkadaşlar. Fransa'yı işgal 
eden Alman güçlerini aşırı solcular, komünistler En-
ternasyoneli söyleye söyleye, mücadele ede ede mem
leketlerinden kovdular. Biz neden bideşmiyoruz?... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ayrıca bütün efkârı umumiyenin üzerinde durdu

ğu ve adliyecilerin de artık bizi haklı olarak alaya 
aldığı bir hususu işaret etmek isterim : 

Amerika'da adamı idama mahkûm etmişler. Elek
trikli sandalyeye götürüyorlar adamı. «Son isteğin ne
dir?» diye sormuşlar. «Beni Türkiye'de idam edin.» 
demiş bu söz adliyeciler arasında son derece yaygın. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aşağı yukarı on seneden beri meclislerin günde

minde veya kanunlar müdürlüklerinde tasdik veya ret 
için idam cezaları beklemektedir. 

Arkadaşlar; 
Bir tercih yapmak zorundayız. Bunu tüm partile

re, gelmiş geçmiş tüm ve mevcut iktidara söylüyo
rum. Çünkü, dört beş kere iktidar değişti, çeşitli par
tiler iktidar veya iktidar ortağı oldu; fakat kimseden 
ses çıkmadı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ya biz idam cezasına karşıyız, idam cezasının kal

dırılmasını istiyoruz; Parlamento olarak oturalım, 
bunu tartışalım, kaldıracaksak kaldıralım. Yok, eğer 
bu yasalar yürürlükte ise, bunların infazı, icrası, Ana
yasanın 132 nci maddesi gereğince teşrii meclisler ta
rafından yasa yoluyla dahi değiştirilemeyecek ise, tar
tışalım; kişisel olarak idam cezaları müstahak mı de
ğil mi, günlerce tartışalım. Adli hatalar olabilir. Çün
kü, mahkemeler son derece mahmul. Adli hatalar 
vardır, olabilir. Bunları ayıklayalım ve bunların infa
zına veya infaz edilmemesine karar verelim. Yoksa 
biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak mahkeme 
hükümlerini kaziye-i mühkemeyi yerine getirmeyen 
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suçlular durumundayız. Geçenlerde bir tevhidi ittihat 
kararı çıktı Yargıfcaydan; mahkeme kararlarını, hatta 
Danıştayın tehiri icra kararını uygulamayan görevli
lerden maddi tazminat alınalbildiği gibi, Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesi gereğince vazifeyi suiis
timal, kötüye kullanmak suçundan savcılıkların hare
kete geçmesi ve haklarında ceza davası açılması 
mümkündür ve gerekir, diye tevhidi içlihat kararı 
verdi. Yargıtay Teşkilat Yasasına göre, bu hüküm 
yasa hükmündedir ye haltta mahkemelerce yasalardan 
da önce tatbik edilir. 

O halde biz, şu anda hepimiz, Türkiye Parlamen
tosunun A'dan Z'ye kadar bütün saygıdeğer üyeleri 
sanık sandalyesine oturması gereken kişileriz arka
daşlar. Onun için ben istirham ediyorum Sayın Hü
kümetten ve sayın parlamenterlerden, bu yaraya da 
bir an evvel neşter vuralım arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Onun için el ele, omuz omuza memleket fayda

sına olan tasarıları, teklifleri, tedbirleri buraya getir
mek ve bunları desteklemek zorundayız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sanibrahim-

oğlu 
Tümü üzerinde Sayın Ahmet Demir Yüce. 
Buyurun efendim. 

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonunda çok değişik bir mahiyete büründürül-
müştür. 

Hükümet tasarısının Millet Meclisinde kabul edil
miş olan şekli ve Senatomuzun Milli Eğitim, Gençlik 
ve Spor ve Kültür Komisyonunda kabul edilmiş olan 
şekli, Milli Savunma Komisyonunda kabul edilmiş 
olan şekli, İçişleri Komisyonunda kabul edilmiş şekli 
Bütçe ve Plan Komisyonunda tamamiyle değiştirme
ye 'tabi tutulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu Kanunun 1475 sayılı Kanunu tadil eden, 

onun eksikliklerini gideren ve bugünkü şartlara uygun 
şekle gelmesini sağlayan bir kanun teklifi idi ve o ka
nunda da sadece Nakdi Tazminat var idi ve 1475 sa
yılı Kanun, Hükümet tasarısında gayri kâfi olan nakdi 
tazminatın bugünkü şartlara uydurulmasını öngörü
yor idi. Fakat Meclislerde yapılan ilaveler, zarar gör
müş olan kişilerin bir de aylığa müstahak kılınmaları 
esasını getirmiştir ve tabii bu, bu kanunun amacına 
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uygun ileri bir adım atılması niteliğini taşımış olmuş
tur. 

Kanunun gayesi, görev yapanların görevleri esna
sında uğramış oldukları zararların iyi şekilde telafisi-
nii ve arkada bırakmış oldulkları kişilerin dul ve ye
timlerinin muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamayı 
getirdiği için, bu kişileri yüreklendirmek maksadına 
matuf olan bu Kanun, daha mükemmel bir hale so
kulmuş olmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Yalnız Mecliste ve Senato komisyonlarında bu Ka

nunun amaç maddesi ile kapsam maddesinin birbirine 
karıştırılmış olduğu, kapsamın içerisine bazı kişilerin 
ve memuriyetlerin ithaliyle amaç maddesine bazı kişi
lerin ve memuriyetlerin ithaliyle anlaşılması zor ve 
sistematiği kaybolmuş bir şekle büründürüldüğü de 
müşahede edilmiştir. 

Bu Kanun tasarısında amaç maddesi her hangi bir 
şekilde Devlet görevi ifa etmekte iken tecavüz ve ta
arruza uğramış olan kişilerin tümünü kapsamamak
tadır. Kapsaması lazım mı?.. Lazım. 

Meclislerimiz bu nevi hâdiselerden dolayı tecavüz 
ve taarruza uğramış, hayatlarını kaybetmiş, yaralan
mış tüm insanları korumalıdır. Daha esaslı bir mev
zuat içerisinde onların durumlarını mütalaa etmelidir. 
Bugün, Devlet memuru olmayan kişiler dahi bu neVi 
tecavüzlerden zarar görmektedirler. Boğazda balık 
tutmakta olan kişi yaralanmakta veyahut ölmektedir. 
Hiçhir şekilde bu hadiselere girmemiş olmasına ve 
vuk'ubulan mücadelede hiç payı olmamasına, hatta 
haberi olmamasına rağmen hayatını kaybeden, yara
lanan insanlar vardır. Bizim mevzuatımız ve Danıştay 
kararlan bunların tazminatlarla zararlarının gideril
mesine hüküm verecek imkânları beraberinde getir
mektedir. Ancak, tabii ki davalarla ve uzun süre son
ra bunlar alınmaktadır. 

Şunu, bunun için arz ediyorum ki, herkesin hayatı 
Devlet tarafından garanti altına alınmalıdır. Bu ka
nun sadece görev ifa edenleri teminat altına almaya 
matuf 1475 sayılı Kanun olduğu, onun devamı içlin, 
diğer zarar görenlerle bunları birbirinden ayırt etmek 
gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Binaenaleyh, bu Kanunu müzakere eder iken, 
amaç ve kapsam maddelerinin ister istemez, ne kadar 
gözden geçirirseniz geçiriniz, ne kadar dikkat ederse
niz ediniz karışmakta olduğunu; fakat buna rağmen 
biritakırn kişilerin ve sınıfların bu kanuna ithal arzu
sunun da, demin arz etmiş olduğum sebepten dolayı 

kaçınılmaz bulunduğunu, halbuki böyle bir yola gi
dildiği takdirde de kanunun, demin arz etmiş oldu
ğum kişileri de nliye içine almıyor gibi sistematiğini 
kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu da 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada mevzu barışta güven ve asayişi korumak ve 

bu korumak fiilin'i ifa edenler kim ise, bu kanundan 
onların istifade etmesidir. Demek ki, birinci etapta 
hadise budur. 

İkincisi, kaçakçılığın men ve takibi; çünkü, kaçak
çılık, silah kaçakçılığı ile asayişi ve Türkiye'de bugün 
yüksek boyutlara erişmiş olan anarşinin kaynakların
dan birimi teşkil dönektedir. Şimdi bu iki esas nazarı 
itibara alınmış ve fiilen bu hizmetleri ifa eden insan
lar için bu kanun tedvin edilmeye çalışılmıştır. Fakat 
kanunun müzakeresi sırasında şu görülmüştür ki, bu 
Hizmetlerle fiilen alakalı olmasalar dahi, anarşi, bazı 
meslek gruplarını, bazı meslek gruplarının muayyen 
şahıslarını tespit ederek onları da zarardide etmekte
dir. O halde kanuna ikinci bir sistematik getirilmiş, 
o da korunmaları, «Görevleri nedeniyle güvenlikle-
rinlin korunmaları» diye ikinci bir unsur burada ikinci 
bir mevzu olarak ithal edilmek lüzumunda kalınmış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tabii kanunu daha anlaşılır bir şekle sokmakta 

faydalar vardır. Ama birçok insanı ve birçok görev 
alanını bu kanun içerisine sokmaya kalktığımız tak
dirde bu Kanunun işlemesine de manii birtakım un
surları da beraber gdtiirmiş olabiliriz. Onun için, kap
sam maddesini dikkatle mütalaa ettiğimiz takdirde 
göreceğiz ki, bu ,görevleri kanunlarla yapmış olanlar, 
bu görevleri kanunların kendisine verrriiş olduğu o 
görevden dolayı yapmış olan kişiler, bu Kanunun 
kapsamında birindi etapta mütalaa edilmişlerdir. 

ifkinci olarak ise, asli görevleri bu olmayanlar var
dır. Niitekim, polis, jandarma ve gümrük muhafaza 
burada kanunlarıyla bu asli görevle vazifelendirilmiş 
olan unsurlardır; ama ordu mensupları ise, bununla 
Vazifelendirilmemiişlerdir. Ancak, iller Kanununda 
valinin talebiyle bu vazife başlamakta veyahut sıkı
yönetim gereğince bu vazife başlamaktadır. O halde, 
ikinci bir kategori olarak bunu böyle mütalaa etmek 
mecburi yetkideyiz. 

ıMesela burada orman muhafaza memurlarından 
bahsedildi. Orman muhafaza memurlarının güven ve 
asayişle direkt ilgileri yoktur; fakat onlar da güven 
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ve asayişin temininde valiler tarafından veyahut sıkı
yönetim ilan edilmişse sıkıyönetim tarafından veya
hut bu görevlerin ifasında yardım etmeleri gerektiği 
anda İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilebilir
ler ve o zaman asayiş ve güven için vazife gören un
surlar durumundadırlar. İşte burada, üçüncü fıkrada, 
«.Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden ya
rarlanmada zaruret görülen ve yetkililerce kendilerine 
bu amaca dönük görev verilen kamu görevlileri ve 
sivilleri» ifadesi kullanılarak, görev verildikleri anda 
ister gümrük memuru, ister orman muhafaza memu
ru olsun, görev verildiği andan itibaren (ki, her zaman 
görev verilmek mümkündür ve verilmiştir) esasen bu 
Kanunun hükmüne girmektedirler. 

Bu bakımdan, Kanunun amaç ve kapsam madde
lerinin birçok görevliyi ve birçok kişiyi zaten içine al
dığını dikkatli bir tetkik sonunda görmek mümkün
dür. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşan Sayın Sözcünün burada orman muhafaza me
murlarının ve cezaevlerinde görevli bulunan kişilerin 
mevcut bulunmadığını zikretmiş olmasını, ilk nazarda 
kabul ötmek mümkün değildir. Kanun tasarısı içeri
sinde, yani Bütçe ve Plan Komisyonunun hazırlamış 
olduğu tasarı içerisinde, ikinci madde olan kapsam 
maddesinin üçüncü fıkrası, bunların da bu Kanun 
kapsamına görev aldıkları takdirde (ki, her zaman gö
rev almaları mümkündür ve verilmiştir) gireceği hük
münü getirmiştir. Binaenaleyh, bu Kanunun amaç ve 
kapsam maddelerinin birçok şeyi teferruata sapma
dan, birçok insanın bu Kanun hükümlerine girme ar
zusunu frenleme imkânını da beraberinde getirerek 
daha iyi işlerlik kazanacak seviyeye getirilmiş bulun
duğunu beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Kanunun mühim olan iki maddesi budur. Bun

dan sonraki maddeler tazminatın nasıl, ne miktarda, 
ne şekilde verileceğini ve bağlanacak maaşların nasıl, 
ne miktarda, ne şekilde verileceğini ifade etmiştir. 

Kanun metnini tetkik edecek olan muhterem se
natörlere sunu ifade etmek isterim ki, burada c/c 25'lik 

bir unsur getirilmiştir maaşlar hususunda. Bunun lüt
fen şöyle anlaşılmasını istirham eyliyorum. O da şu : 
Malumu aliniz, sadece Emekli Sandığına mensup ol
mayan, Sosyal Sigortalar Kurumuna mensup olan ve 
Bağ - K u r a mensup olan kişiler de bu kanun hük
müne ithal edilecekleri ve bu kanun hükmünden istifa 
edecekleri için, burada mevzuubahis olan % 25'lik 
bir ilave, Türkiye'de bu hâdiselerden dolayı en yük
sek maaşı almış olan vatani hizmet tertibi maaşına. 
ordu mensuplarının vazife malullüğünden neşet eden 
ve onun % 80'ini sağlayan maaşı Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ - Kur üyelerine de o seviyeye gel
mek; fakat o seviyeyi aşmamak kaydını temin zım
nında c/c 25 bîr ilaveyi öngörmüştür. c/c 25 ilave sırf 
tevazünü, müsavatı meydana getirme şeklinde bir ila
vedir. Yoksa bu, mevcut maaşlara bir % 25 ilave an
lamında değildir. Bunu da ifade etmeyi uygun bulu
yorum. 

Bu kanunun faydalı bir sistematiğe kavuşturuldu-
ğunu, Senatoda kabul edildiği takdirde birçok devlet 
görevlisinin sıkıntısını gidereceğini ve onların bırak
mış oldukları dul ve yetimleri kısmen bir refah içe
risinde yaşatacağını ve onları güçlendireceğini, Tür
kiye'nin bu kanuna artık çok ihtiyacı bulunduğunu, 
b;r an evvel çıkartılması gerektiğini; ama mahkeme 
kararlarıyla parça pürçük tazminat almakta olan ve 
anarşiden zarar gören diğer vatandaşların da, devlet 
tarafından bir ihsana tabı tutulacaklarsa, onların da 
alacakları maaşlar ve tazminatlar hususunda yeni bir 
kanunun hükümet parafından muhakkak ve süratle 
getirilmesini belirtir; hayırlı, uğurlu olması ve Tür
kiye'ye faydalı olması dileğiyle hepinize saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir Yüce. 
Efendim, tümü üzerinde şahısları adına söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Tasa rının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
e.iiîmişt'ir. 

III. — YOKLAMA 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Çoğun-
ağumuz yoktur, yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 

(Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Kayseri Üyesi 
üiya Müezzinoğlu, Niğde Üyesi Abdullah Emre İle

ri, Konya Üyesi Mu'kbil Abay ve Tabii Üye Kâmil 
Karavelioğlu ayağa kalkarak yoklama istemin'de bu
lundular.) 
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IIL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, Sayın 
Ziya Müezzinoğlu, Sayın Kâmil Karavelioğlü, Sayın 
Mükbil Abay, Sayın Emre İleri çoğunluk olmadığını 
ileri sürerek yoklama istemişlerdir. Yoklama yapıla
caktır efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabii Üye) — Ge
rek var mı Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük bize re'sen kapat
ma imkânı vermemiştir. Çoğunluk vardır diye açabi
liriz; ama çoğunluk yoktur diye kapatamayız. Yokla
ma istemişlerdir, yoklama yapıyoruz efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Yapılan yoklama neticesinde, görüşmelerin devamı 
için yeterli çoğunluğumuzun bulunmadığı saptanmış
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı se
çimi için toplantılarına devam ettiği takdirde, o top
lantıların sonunda ve İçtüzüğümüzde tespit edilen 
toplantıyı takip eden ilk toplantı gününde toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.45 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

l. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün, Ankara Belediyesinde çalışan işçilerin üc
retlerini alamadıklarından dolayı yaptıkları direnişe 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Mustafa Gülcü-
giî'in yazılı cevabı. (711192) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, Maliye ve 

İçişleri Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

1 0 . 3 . 1980 
İbrahim Özltürk 

Ankara Senatörü 
Soru : 
1. Bilinidtiği gibi; Ankara Belediyesinde çalışan 

işçiler üç aydan beri maaş ve ücretlerini alamadıkları 
için, toplam 7 500 işçi (Fen, Temizlik, Sağlık, Vete
riner, Mezarlık, Park ve Bahçeler işçileri) 6 Şubat 1980 
tarihinden beri işi bırakma eylemlerini sürdümekte-
dirler. 

2. Buna ilaveten dünden beri Ankara Belediyesi
nin çeşitli birimlerinde görev yapan memurlarda bir 
forum düzenleyerek maaş ve diğer sosyal haklar ko
nusunda isteklerinin gerçekleştirilmesini istemişler ve 
(işli yavaşlatma) kararı almışlardır. 

3. Bu durum; Başkent Ankara için çok önemli so
runlar yaratabilecek bir boyuta varmış bulunmakta
dır. 

a) Bugün direnişteki 7 500 işçinin bir günlük iş 
ve hizmet üretiminin maddi değeri 10 milyon, üç ay
da 900 milyon TL.'dır. Oysa belediyenin Hükümetten 
istediği yardım 250 milyon TL.1dır. 

Hükümet; Başkent Belediyesinden bu parayı esir
gediği için, direnişin başladığı 6 Şubait tarihinden beri, 
halka sunulmayan çeşitli ve hayati hizmetlerin pa
rayla ölçülemeyecek değerini bir yana bırakacak olsak 
bil'e, halka bugüne kaldarki maliyelti 210 milyon 
TL.'sini bulmuştur. Ve her yeni gün için 10 m1 i Lyon 
liralık zarara malolmalktadır. 

<b) Ankara sokaklarında biriken 30 bin ton çöp, 
onarılmayan kanallardan akan pis sular, öldürülenie-
yen köpeklerin yarattığı kuduz tehlikesi, kontrolü ya
pılmayan ötlerin doğurduğu endişe, tamiri sağlanama
yan yollardan, derin çukurlardan ötürü meydana ge
len kazalar Başkent ha'llkı önünde yalnız Belediyeyi 
değil, Hükümeti de müşkül durumlara sokmuştur. 

c) Yalnız Başkent'in değil tüm belediyelerin için
de bulunduğu mali yetersizlik sonucunda maaş ve üc
retlerini alamayan ve bundan ötürü yaşam kavgası 
veren, bakkal, kasap, manav gibi esnafa borçlanan, 
protesto edilerek mahkemeye verilen, ev sahipleri ta
rafından bu mevsimde sokağa atılan fedakâr belediye 
işçilerinin maruz kaldıkları muamele, sadece kamu hiz
metlerini aksatmakla kalmamış, birtakım sosyal bu
nalım ve patlamalara da ortam hazırlamıştır. 
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id) Ankara'da ve tüm kamuoyunda, mevcut 
siyasal iktidarın CHP'li belediyelere partizan neden
lerle destek olmadığı kanıisı gün geçtikçe yaygınlaş
maktadır. Geçmiş AP ve MC iktidarları zamanın
da da buna benzer üzücü örneklerin bilindiği göz-
önünde bulunldurulurisa, bu kanaatin kamuoyunda 
meydana gelmesine ister isitemez hak vermek gere
kiyor. Bu durum, her çeşit süyaisal düşünceye sahip 
mülyonlarca vatandaşın yaşadığı büyük kentler halkı 
nazarında o siyasal iktidarı ve haltta Devletli zayıflatan 
ve kamuoyu önünde haksız ve adaldüsiz gösteren bir 
görüntüye sürüklenmektedir. 

Özellikle Devletin merkezli olan - Ankara kentin
de, Cumhurbaşkanının, Hükümet ve Parlamento üye
lerinin, yabancı ülke elçi ve mensuplarının yaşadığı, 
türlü dış politika faaliyetlerinün 'Sürdüğü ve bütün 
bunların da üstünde 2,5 milyon çok değerli Türk va
tandaşının barındığı bu aziz kentte Belediyenin çi
leli işçilerine ve memurlarına reva görülen muamele 
karşısında; 

1. Hükümet olarak düşünülen köklü ve uzun 
vadeli tedbir ve planlar nelerdir? 

2. Ankara Belediyesi işçi ve memurlarının maaş 
ve ücretlerini hemen ödemek kamu hizmetlerinin 
bir an önce yapılmasını sağlamak ve özellikle bir 
çöp deryası haline gelen şehri pislikten ve haftalık
tan kurtarmak için alınacak acele tedbirler nelerdir? 

TC 
içişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. İşlemler 
Sayı : 521-80-302-1 

Konu : C. Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik - Kanunlar Müdürlüğü, 

12.3.1980 gün ve 06.212.00910-03585-7/1192 sayılı ya
zıları; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbrahim 
Öztürk'ün, Ankara Belediyecinde çalışan işçilerin yap
tıkları direnişle ilgili 10.3.1980 günlü yazılı soru öner
gesi incelendi; 

Ankara Belediyesinde çalışan işçilerin zaman za
man yaptıkları ve üstlendikleri hizmeti yerine getir
meme şdklinde ortaya çikan «direniş'in bir yandan 
«görünüş'e, öte yandan «öz»e ilişkin nedenleri var
dır. 

«Direniş »in görünüşteki sebebi ücretlerin ödenme
mesi veya ödenememesidir. 

«Direnüş»in öze ilişkin sebepleri ise : 
1. Belediyelerin yasal gelirlerinin gerçekten yeter

siz oluşudur. 

2. Ancak gelir yetersizliği yanında şu faktör
ler de ağırlık taşımaktadır. 

a) Ankara Belediyesinin söz konusu işyerlerinde 
gereğinden fazla işçiyi işe almak suretiyle kadro şiş
kinliğine yol açması, 

ıb) Belediye yönetiminin, söz konusu «direniş» 
ve benzer hareketlerle siyasal r hesaplar peşinde ko
şarak sözde kamuoyu önünde Hükümeti yıpratmak 
hedefini gütmesi. 

Alınan kısa ve uzun vadeli tedbirlere gelince : 
1. İşçilerin alacakları ödenmiş ve direniş 14.3.1980 

tarihinde sona ermiştir. 

2. Köklü çözüm, Hükümet veya siyasal iktidar
lar kadar Belediyenin tutumuna bağlıdır. 

Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlayacak ya
sal değişikliği gerçekleştirmek Hükümetin görevi ol
duğu kadar, sağlanan kaynakları titiz bir dikkatle ve 
bugünkünden farklı bir tutumla israfa meydan ver
meden kullanmak ta Belediyenin görevidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Mustafa Gülcügil 

İçişleri Bakanı 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 4 . 1980 Perşembe 

Saat : 14.30 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

asıl üyelik için yapıkcalk seçime daıir Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S. Sayısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6.2.1980) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu ile Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlık Seçimine Ya
pılan İtirazlara ilişkin Anayasa ve Adaleit Komisyonu 
Raporu ile Başkanlık Divanı Kararı. (3/1836) (S. Sa
yısı : 1000) (Dağıtma tarihi : 28.2.1980) 

3. — Sayıştay Başkanlığında açı/k bulunan (4) 
üyelik için yapılan seçimin onaylanmasına dair Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (3/1869) (S. Sayısı : 
1013) (Dağıtma tarihi : 27.3.1980) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1978 
mali yılı kesıinhesaplan hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/41) 
(S. Sayısı : 1009) (Dağıtma tarihi 6.3.1980) 

2. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı 
Kanunun 36-A/12 maddesine (e) fıkrasının eklenme
sine mütedair Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/192; C. Se
natosu : 2/163) (S. Sayısı : 1010) (Dağıtma tarihi : 
6.3.1980) (Ret) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
30.4.1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Nakdi Tazminat ve Aylılk Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim -
Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli Savunma, İçişleri 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/27; C. Senatosu : 1/685) (S. Sayısı : 1014) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1980) (C. Senatosundaki bitiş 
tarihi : 25.4.1980) 





CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yılı : 19 S . S a y i S I : 1 0 1 3 

Sayıştay Başkanlığında Açık Bulunan (4) Üyelik İçin Yapılan 
Seçimin Onaylanmasına Dair Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 

(3 /1869) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 20 3 . 1980 

Esas No. : 3/746 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 acı maddesi uyarınca, Sayıştay Başkanlığında açık bulunan (4) üyelik 
için, 20 Mart 1980 Perşembe günü yapılan seçim sonunda; seçmenlerin ad Ye soyadları aJSdtkfaın oy sayı» ve 
seçim tutamağı elete gönderilmiştir. 

Genel! Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile tarz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Çankırı MîKetvekiK 
Nurettin Ok 

Sayıştay Mensupları Kontenjanından Seçilen Üyeler 

Adı ve Soyadı Aldığı Oy 

1. — Mehmet Olgun 37 (Otuzyedi) 
2. — Müfid Yeşildere 34 (Otuzdört) 

3. — Osman Büyükyılmaz 30 (Otuz) 

Maliye Bakanlığı Kontenjanından Seçilen Üye 

Adı ve Soyadı Aldığı Oy 

1. — İlhan Gener 39 (Otuzdokuz) 

Bütçe Karma Komisyoiiu Başkanlığına: 

Sayıştay Üyeliği için yapılan oylamada aşağıda islimleri yazılı adaylar 'karşılarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Saygı ile arz olunur. 
(Kırk oy sayılmıştır.) 

Oy Ayırım Kurulu 

Üye Üye Üye 
Eskişehir Milletvekili Uşak Mailüieitveküii C. Senatosu Koruya Üyesi 

İsmet Amgı İsmail Aydın Ahmet Remzi Hatip 
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Oy Ayırım Kurulu 

Sayıştay Üye Aday Listesi 
Sayıştay Mensupları Kontenjanı 

Adı ve Soyadı Aldığı Oy 

Osman Büyükyılmaz 
Macit Nalçaoğlu 
Mehmet Olgun 
Yaşar Özbek 
Özcan Saygın 
Müfid Yeşildere 

30 (Otuz) 
2 (İki) 

37 (Otuzyedi) 
4 (Dört) 
12 (On iki) 
34 (Otuzdört) 

Maliye Bakanlığı Kontenjanı 
Mehmet Aydoğan 1 (Bir) 
İlhan Gener 39 (Otuzdokuz) 

Başkan 
Çankırı 

Nurettin Ok 

Ankara 
Sebatı Ataman 

Aydın 
/. Cenap Ege 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Hatay 
Sabrı Öztürk 

İstanbul 
A. Nejat Ölçen 

Kayseri 
M .Şevket Doğan 

Kütahya 
Mehmet E. Alanyalı 

Rıize 
Şükrü Mcto 

Trabzon 
/". Vecdi Aksakal 

Başkanveki'u 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçhoğlu 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

istanbul 
Tarhan Erdem 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Kocadü 
A. Ali Sarıoğlu 

M'Ugüa 
Ünat Demir 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Trabzon 
Hasan Güven 

Kâtip ve bu rapor sözcüsü 
Trabzon 

Kemal Cevher 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Eskişehir 
İsmet A^ngt 

İstanbul 
Enver Karabeyoğlu 

İzmir 
Süleyman Genç 

Konya 
A. Remzi Hatip 

Niğde 
H. Avni Kavurmacroğlu 

Sivas 
Mahmut Özde mir 

Uşak 
ismail Aydın 

Amasya 
E. Naci Altunay 

Artvin 
Rasim Gezmiş 

Oiyaırbakır 
M. Yaşar Göçmen 

Eskişehir 
Seyfi Öztürk 

İstanbul 
Sevil Korum 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Konya 
Şaban Kaıataş 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Tabii Üye 
Kâmil Karavelioğlıı 

Yozgat 
Ünal A İh oğlu 

\^&<i 

(C. Senatosu S. Sayısı : 1013) 



Toplantı Yılı : 19 S. Sayısı : 1014 

CUMHURİYET SENATOSU 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli Savun
ma, İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 

1/27; C. Senatosu : 1/685) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 369) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 1 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1134 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24.1.1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Nakdi Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kamın Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3.1.1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 27.12.1979; 
24.1.1980 tarihli 23 ve 34 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 369) 

TC 
Başbakanlık 27 . 12 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-182/09263 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 26.12.1977 
tarihinde kararlaştırılan «Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Hazarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görevlerinden dolayı yaralanan, 
sakat kalan veya ölen jandarmaya mensup subay, astsubay, uzman çavuş, erbaş ve erler ile polis ve gümrük 
muhafaza amir ve memurlarının 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ve bu kanunun 1 ve 2 nci maddelerini 
değiştiren 6535 sayılı Kanun gereğince verilen tazminat nispet ve miktarları, günümüzün yaşama şartlan l e 
para değeriındeki düşmeler dikkate alındığı takdirde, maruz bulundukları maddi ve manevi zararı karşıla
maktan çok uzaktır. 1475 sayılı Kanunda gösterilen tazminat nispet ve miktarları 1955 yılında yürürlüğe 
giren 6535 sayılı Kanunla artırılmıştı. Ancak o günden bu yana geçen 19-20 yıl gibi uzun bir süre içerisinde 
para değerinde, mal ve hizmet fiyatlarında çok büyük değişiklikler olmuş ve bilhassa er ve erbaşların yara
lanmaları halinde verilmesi öngörülen (200) liradan (1 000) liraya kadar tazminat ile ölüm halinde veril
mesi öngörülen (2 000) liralık tazminat çok cüz'i çok kifayetsiz ve âdeta sembolik bir seviyeye düşmüş ve 
6535 sayılı Kanunla tespit edilen nispet ve miktarların da artırılması kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

Nitekim, personelin ve daha ziyade erbaş ve erlerin ölüm ve yaralanmalarında verilen tazminatı çok az 
bulan mağdur veya ölenlerin kanuni varisleri tarafından Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi veya 
Adliye mahkemelerinde açılan maddi ve manevi tazminat miktarları idare aleyhine sonuçlanmakta ve ayrıca 
hüküm altına alınan mahkeme masrafları ile vekâlet ücretleri de Hazinenin zararına sebebiyet vermekte
dir. Halbuki uğranılan maddi ve manevi zararı tamamen olmasa dahi kısmen karşılayabilecek bir nispet ve 
miktarda ödenecek nakdi tazminat, Hazine aleyhine açılacak davaların büyük ölçüde azaltacak ve ayrıca 
ölenlerin yakınlarının aylarca ve hatta yıllarca mahkemelerde uğraşmalarının ve sefalet içerisine düşmelerinin 
önüne geçilmiş olacaktır. Bu bakımdan kanunda tespit edilen tazminat miktarlarının günün şartlarına uygun 
ve uğranılan zararı karşılamaya imkân veren bir ölçüde tutulması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle 6535 sayılı Kanunla değişik 1475 sayılı Kanunda yaralanma hallinde 8 maaşa kadar veril
mesi öngörülen tazminat miktarının 12 maaşa kadar çıkarılması, er ve erbaşlar için de yaralanma halinde 
en az aylık alan uzman jandarma aylığının 8 katına, sakat veya çürüğe çıkarılma halinde de en az aylık alan 
uzman jandarma aylığının 12 katına kadar tazminat ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

6535 sayılı Kanun, 1475 sayılı Kanunun esas yapısını bozmaksızın, tazminat nispet ve miktarını artırmış
tır. Halbuki uygulamada tazminat nispet ve miktarının artırılmasının konuyu çözümlemek için yeterli olma
dığı anlaşılmıştır. Çünkü 1475 sayılı Kanun, güven ve asayişin korunması ile ilgili görevlerinden dolayı ölen
lerin ailelerine, öldükleri tarihte almakta oldukları aylıkları nispet edilerek tazminat verilmesini öngörmekte
dir. Bu hüküm gereğince, genç yaşta, küçük rütbede ve düşük aylık almakta iken ölenlerim ailelerine, aylık 
nispeti ne kadar artırılırsa artırılsın, maddi ve manevi zararlarını karşılayacak miktarda bir tazminat veril
mesi mümkün olamamaktadır. Halbuki, güven ve asayişin korunması hizmeti yaparken veya kaçakçılığın 
men ve takibi görevinde ölenlerin büyük çoğunluğunu küçük rütbeliler teşkil etmektedir. Bu durumda tazmi
nat miktarını, genç yaşta ve küçük rütbede ölenlerin ailelerinin uğradıkları zararı karşılayacak bir seviyeye 
getirmek zarureti vardır. Bu sebeple kanun tasarısı hazırlanırken bu husus dikkate alınmış ve 1475 sayılı Ka
nunda yazılı tazminat verilmesine ilişkin sistemin değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Şöyle ki; subaylar için al
bay aylığının, astsubaylar için astsubay kıdemli başçavuş aylığının, uzman jandarmalar için III ncü kademeli 
uzman jandarma aylığının, erbaş ve erler için en az aylık alan uzman jandarma aylığının, polis ve muha
faza amir ve memurları ile sivil memurlar için de, kendi sınıf ve kadrolarına göre yükselebilecekleri en üst 
derecede alınmakta olan aylığın 16 katının tazminat olarak verilmesi öngörülmüştür. Halen yürürlükteki 
kanunda aynı nispet ve miktarda tazminat verilmesi öngörülmekte olup, bu miktarda herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. Sadece yürürlükteki kanunda, er ve erbaşlara yaralanma halinde (200 - 1 000) lira, ölümlerde 
ise (2 000) lira gibi sabit bir miktar tazminat verilmesini öngören sistem yerine, hem uğranılan maddi ve ma
nevi zararı kısmen dahi olsa karşılamak ve hem de ilerde tekrar kanun değişikliğine gidilmeden günün rayici
ne ve para değerine uygun seviyede bir tazminat ödenmesini sağlamak maksadıyla en az maaş alan uzman 
jandarma aylığının esas alınması cihetine gidilmiştir. 

Tasarıya konulan bir hükümle, emniyet ve asayişin korunması ile ilgili görevlerinden dolayı ölenlerin ço
cuklarının yurt içindeki öğrenim masrafları da Devletçe karşılanacaktır. 

C. Senatosu (S, Sayısı : 10H4) 



Bu suretle güvenlik ve asayişin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi millet ve memleketin bütün
lüğü, bekası, huzur ve güvenliği ile ilgili hayati önemi haiz olduğu kadar hayati tehlikeleni de mevcut olan 
bir hizmet görmekte bulunan zabıta personelinin daha feragatle ve daha cesaretle, kendisinin veya ailesi ef
radının istikbali endişesinden uzak olarak bihakkın gö ev ifa etme imkânına kavuşması temin edilmiş ola
caktır. 

6 ncı maddenin uygulanması; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Savunma, Milli Eğitim ve Maliye Bakan
lıklarınca müş'tereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

Tasarının diğer maddeleri (3, 4 ve 5 nci maddeleri) 1475 sayılı Kanundan aynen alınarak konulmuştur. 
Tasarının Hazineye takriben bir milyon lira civarında bir mali külfet yükleyeceği anlaşılmakla beraber, 

adli ve idari yargı mercilerinde Hazine aleyhine açılan tazminat davaları sonunda hükmolunan maddi ve ma
nevi tazminat miktarları ile mahkeme masrafları ve vekâlet ücretleri gözönüne alındığında tasarının mali 
portesinin, bu miktarın yarısından daha aşağı olacağı hesaplanmaktadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 1/343 No. lu tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Ankara 'Milletvekili 
Semih Eryıldız 

TC 
Başbakanlık 15 . 8 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-240/4410 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Mîllet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 4 . 8 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Hazarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görevlerinden dolayı yara
lanan, sakat kalan veya ölen jandarmaya mensup subay, astsubay, uzman çavuş, erbaş ve erler ile polis 
ve gümrük muhafaza amir ve memurlarının 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ve bu Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerini değiştiren 6535 sayılı Kanun gereğince verilen tazminat nispet ve miktarları, günümüzün 
yaşama şartları ile para değerindeki düşmeler dikkate alındığı takdirde, maruz bulundukları maddi ve mane
vi zararı karşılamaktan çok uzaktır. 1475 sayılı Kanunda gösterilen tazminat nispet ve miktarları 1955 
yılında yürürlüğe giren 6535 sayılı Kanunla artırılmıştı. Ancak o günden bu yana geçen 19-20 yıl gibi uzun 
'bir süre içerilsinde para değeninde, mal ve hizmet fiyatlarında çok büyük değişiklikler olmuş ve bilhassa 
er ve erbaşların yaralanmaları halinde verilmesi öngörülen (200) liradan (1000) liraya kadar tazminat ile''ölüm 
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halinde verilmesi öngörülen (2 000) liralık tazminat çok cüzi çok kifayetsiz ve âdeta sembolik bir seviyeye 
düşmüş ve 6535 sayılı Kanunla tespit edilen nispet ve miktarların da artırılması kaçınılmaz bir zaruret hali
ne gelmiştir. 

Nitekim, personelin ve daha ziyade erbaş ve erlerin ölüm ve yaralanmalarında verilen tazminatı çok az 
bulan mağdur veya ölenlerin kanuni varisleri tarafından Danıştay, Askeri Yüksek tdare Mahkemesi ve
ya Adîiye Mahkemelerinde açılan maddi ve manevi tazminat miktarları idare aleyhine sonuçlanmakta ve 
ayrıca hüküm altına alınan mahkeme masraf lan üs vekalet ücretleri de Hazinenin zararına sebebiyet ver
mektedir. Halbuki uğranılan maddi ve manevi zararı tamamen olmasa dahi kısmen karşılayabilecek bir nis
pet ve miktarda ödenecek nakdi tazminat, Hazine aleyhine açılacak davaları büyük ölçüde azaltacak ve ay
rıca ölenlerin yakınlarının aylarca va hatta yıllarca mahkemelerde uğraşmalarının ve sefalet içerisine düş
melerinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu bakımdan kanunda tespit edilen tazminat miktarlarının günün şart
larına uygun ve uğranılan zararı karşılamaya imkân veren bir ölçüde tutulması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle 6535 sayılı Kanunla değişik 1475 sayılı Kanunda yaralanma halinde 8 maaşa kadar ve
rilmesi öngörülen tazminat miktarının 12 maaşa kadar çıkarılması, er ve erbaşlar için de yaralanma halinde 
en az aylık alan uzman jandarma aylığımn 8 katına, sakat veya çürüğe çıkarılma halinde de en az aylık alan 
uzman jandarma aylığının 12 katına kadar tazminat ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

6535 sayılı Kanun, 1475 sayılı Kanunun esas yapısını bozmaksızın, tazminat nispet ve miktarını ar
tırmıştır. Halbuki uygulamada tazminat nispet ve miktarının artırılmasının konuyu çözümlemek için yeterli 
olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü 1475 sayılı Kanun, güven ve asayişin korunması ile ilgili görevlerinden dola
yı ölenlerin ailelerine, öldükleri tarihte almakta oldukları aylıkları nispet edilerek tazminat verilmesini ön
görmektedir. Bu hüküm gereğince, genç yaşta küçük rütbede ve düşük aylık almakta iken ölenlerin ailele
rine, aylık nispeti ne kadar artırılırsa artırılsın, maddi ve manevi zararlarını karşılayacak miktarda bir tazmi
nat verilmesi mümkün olamamaktadır. Halbuki, güven ve asayişin korunması hizmet yaparken veya kaçakçı
lığın men ve takibi görevinde ölenlerin büyük çoğunluğunu küçük rütbeliler teşkil etmektedir. Bu durumda-
tazminat miktarını, genç yaşta ve küçük rütbede ölenlerin ailelerinin uğradıkları zararı karşılayacak bir sevi
yeye getirmek zarureti vardır. Bu sebeple kanun tasarısı hazırlanırken bu husus dikkate alınmış ve 1475 sayılı 
Kanunda yazılı tazminat verilmesine ilişkin »istemin değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Şöyleki; subaylar için 
albay aylığının, astsubaylar için astsubay kıdemli başçavuş aylığının, uzman jandarmalar için III ncü kademeli 
uzman jandarma aylığının, erbaş ve erler için en az aylık alan uzman jandarma aylığının, polis ve muhafaza 
amir ve memurları ile sivil memurlar için de, kendi sınıf ve kadrolarına göre yükselebilecekleri en üst dere
cede alınmakta olan aylığın 16 katının tazminat olarak verilmesi öngörülmüştür. Halen yürürlükteki kanun
da aynı nispet ve miktarda tazminat verilmesi öngörülmekte olup, bu miktarda herhangi bir değişiklik yapıl
mamıştır. Sadece yürürlükteki kanunda, er ve erbaşlara yaralanma halinde (200 - 1 000) lira, ölümlerde ise 
(2 000) lira gibi sabit bir miktar tazminat verilmesini öngören sistem yerine, hem uğranılan maddi ve ma
nevi zararı kısmen dahi olısa karşılamak ve hem de ilerde tekrar kanun değişikliğine gidilmeden günün rayi
cine ve para değerine uygun seviyede bir tazminat ödenmesini sağlamak maksadıyla en az maaş alan uz
man jandarma aylığının esas alınması cihetine gidilmiştir. 

Tasarıya konulan bir hükümle, emniyet ve asayişin korunması ile ilgili görevlerinden dolayı ölenlerin ço
cuklarının yurt içindeki öğrenim masrafları da Devletçe karşılanacaktır. 

Bu suretle güvenlik ve asayişin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi millet ve memleketin bütünlü
ğü, bekası, huzur ve güvenliği ile ilgili hayati önemi haiz olduğu kadar hayati tehlikeleri de mevcut olan bir 
hizmet görmekte bulunan zabıta personelinin daha feragatla ve daha cesaretle, kendisinin veya ailesi efradının 
istikbali endişesinden uzak olarak bihakkın görev ifa etme imkânına kavuşması temin edilmiş olacaktır. 

6 ncı maddenin uygulanması; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Savunma, Milli Eğitim ve Maliye bakan
lıklarınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

Tasarının diğer maddeleri (3, 4 ve 5 nci maddeler) 1475 sayılı Kanundan aynen alınarak konulmuştur. 
Tasarının Hazineye takriben bir milyon lira civarında bir mali külfet yükleyeceği anlaşılmakla beraber, 

adli ve idari yargı mercilerinde Hazine aleyhine açılan tazminat davaları sonunda hükmolunan maddi ve ma
nevi tazminat miktarları ile mahkeme masrafları ve vekalet ücretleri gözönüne alındığında tasarının mali por
tesinin, bu miktarın yansından daha aşağı olacağı hesaplanmaktadır. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ'IN TEKLİFİ 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Hazarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi görevlerinden dolayı 
herhangi bir surette yaralanan veya bu yüzden sakat kalan Jandarmaya mensup veya Jandarmada görevli 
subay, astsubay, uzman jandarma ve sivil memurlara; polis ve gümrük muhafaza amir ve memurlarına (12) 
aylığa kadar nakdi tazminat verilir. 

Birinci fıkrada yazılı görevlerden dolayı yaralanan Jandarma erbaş ve erlerine (8) aylığa, sakat veya çü
rüğe çıkarılanlara da (12) aylığa kadar nakdi tazminat verilir. 

Bu maddenin uygulanmasında erbaş ve er aylıkları, en az aylık alan uzman jandarma aylığı üzerinden 
hesaplanır. 

MADDE 2. — Hazarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi ile 'ilgili görevlerinden 
dolayı herhangi bir surette derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu tedavi
de iken ölen jandarmaya mensup veya jandarmada görevli subayların kanuni mirasçüarına, albay aylığının 
son kademesinin; astsubayların kanuni mirasçılarına, astsubay kıdemli başçavuş aylığının son kademesinin 
uzman jandarmaların kanuni mirasçılarına III ncü kademeli uzman jandarma aylığının son kademesinin; er
baş ve erlere en az aylık alan uzman jandarma aylığının; jandarmaya mensup veya jandarmada görevli sivil 
memurlarla polis ve gümrük muhafaza âmir ve memurlarının kanuni mirasçılarına kendi sınıf ve kadroları
na göre yükselebilecekleri en üst derecelerdeki aylıklarının son kademesinin (16) aylık tutarı, nakdi tazminat 
olarak verilir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci madde hükümleri, hazarda güven ve asayişin korunması ile görevlendiri
len askeri birliklerin subay, astsubay, uzman, çavuş, erbaş ve erlerine de uygulanır. 

MADDE 4. — Bu Kanunun erbaş ve erlere ait hükümleri; Silahlı Kuvvetler, polis ve gümrük muhafaza 
birliklerinin görevleri sırasında gerek bu birlikler içinde toplu ve gerek bu birlikler dışında tek olarak bu 
maksatla çalışmakta iken birinci ve ikinci maddelerde gösterilen hal ve şartlarda yaralanmış, sakat kalmış 
veya ölmüş bulunan yardımcı sivillerle bekçi ve korucular hakkında da uygulanır. 

MADDE 5. — Bu Kanun gereğince verilecek tazminatın şartları, miktarı ve ödeme şekli İçişleri, Güm
rük ve Tekel, Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarınca biılikte hazırlanacak bir tüzükle tespit edilir. 

MADDE 6. — İkinci maddede yazılı hal ve şartlarda ölenlerin çocuklarının yurt içindeki tahsilleri Devle
tin parasız yatılı okullarında veya giderleri Devletçe karşılanmak suretiyle diğer okullarda yaptırılır. 

Bu maddenin uygulanması; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Maliye bakanlıkla
rınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 7. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu Kanunun bazı madde
lerini değiştiren 6535 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Maliye 
balkanları yürütür. 
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CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 25 . 1 . 198Ö 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

369 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
25 Nisan 1980. 

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

1. Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Kom. 10 gün. 
2. Milli Savunma Kom. : 10 gün. 
3. İçişleri Komisyonu : 10 gün. 
4. Bütçe ve Plan Kom. : 10 gün. 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve 3 . 2 . 1980 

Spor ve Kültür Komisyonu 
Esas No. : 11685 

Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 24 . 1 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen 
«Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığınca 25 . 1 . 1980 
gün ve 1134 sayı ile Sayın Başkanlığınıza sunulmuş; Sayın Başkanlığınızca da 25 . 1 . 1980 ve 7243 sayı ile 
Komisyonumuza gönderilmişti. 

Yasa tasarısı Komisyonumuzun 31 Ocak 1980 tarihli toplantısında Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eği
tim bakanlıkları temsilcilerininde katıldıkları toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

1475 ve 6535 sayılı Nakdi Tazminat yasaları günümüzde çok eskimiş ayrıca gereksinimlere cevap vere
mediği gibi amaçlarından da uzaklaşmış bulunmaktadır. Bu nedenle barışta güven ve asayişin korunması, 
silah da dahil olmak üzere, her türlü kaçakçılığın takibi hususlarındaki görevleri üstlenen kimselerin yara
lanmaları, sakatlanmaları ya da ölmeleri halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına verilecek maddi 
olanaklarını günümüz koşullarına uygun bir biçimde düzenleyecek yasa tasarısı, Komisyonumuzda, 2 nci 
madde dışında Millet Meclisinden gelen biçimiyle ilke olarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda üzerinde en çok durulan konu, 2 nci madde ile 1 nci madde arasında kanun tekniği 
açısından bir uyumsuzluğun bulunmasıdır. 1 nci madde, yasanın amacını saptarken, bir bakıma kapsamını 
da geniş olarak belirlemiş bulunmaktadır. Ancak, 2 nci madde de yasadan yararlanabilecek kişilerin görev 
ve yetkileri teker teker sıralandığı için, birinci maddenin elverdiği kapsam doğrultusunda herhangi bir hu
kuki yorum yapmak olanaksızdır. 
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Durum böyle olunca, barış ve güvenliğin korunmasında günümüzün geliştirdiği yeni ortam içinde ağır bir 
iş rizikosu taşıyan çeşitli kademelerdeki öğretmen ve öğretim üyeleri yasanın kapsamı dışında kalmaktadır. 

Komisyon bu nedenle tüm eğitim ve öğretim kurumlan yöneticilerini, idari görev yapan kurul ve disiplin 
kurulu üyelerini de yasanın 2 nci maddesinin kapsamına almış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz ayrıca, Millet Meclisince kabul edilen metnin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu maddelerini, 
geçici maddeyi, yürürlük ve yürütmeyle ilgili 10 ve 11 nci maddelerini de aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Milli Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkan 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Bu Kanunda Sözcü 
C. Bşk. S. Üye 

N. Abadan Unat 

Üye 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Manisa 

Tevfik Elmasyazar 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

Başkanvekili 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Adıyaman 

Yusuf Çetin 

Üye 
Erzincan 

Orhan Özen 

Üye 
Çorum 

Abdullah Ercan 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Sözcü 
Kütahya 

Fevzi Ergun 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Sadık Batum 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Emin Uyansoy 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstüncl 

Üye 
Erzurum 

Lûtfi Doğan 
İmzada bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/685 
Karar No. : 4 

Milli Savunma Komisyonu 
Raporu 

8.2. 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 

Millet Meclisinin 24 . 1 . 1980 tarihli 34 ncü birleşiminde görüşülerek kabul edilen «Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür Komisyonundan 3 . 2 . 1980 tarihinde Komisyonunumuza gelmiştir. 

'Komisyonumuz 6 . 2 . 1980 ve 8 . 2 . 1980 tarihlerinde yaptığı ve İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile TC. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda yasa tasarısını görüşmüştür. 

Ülkemizde asayişin, huzur ve sükûnun sağlanması için Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçe yapılan büyük 
çabaların yanısıra bu işlerde görev alan kolluk kuvvetlerinde yaralanan, sakat kalan veya ölenlere «Nakdi 
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Tazminat» verilmesi için de 1929 yılında 1475 sayılı Yasa çıkarılmıştı. Günün ihtiyaçlarına uydurabilmek 
üzere 1955 yılında 6535 sayılı Yasa ile bir değişiklik yapılmış ise de, hâlen yürürlükte olan hükümler günümüz
de ihtiyacı ve amacı karşılamaktan çok uzaktır. Tasarı bu amacı karşılamak üzere başlıca iki yenilik getirmek
tedir. Birincisi, Nakdi Tazminatı sabit rakkamlardan, günün ihtiyaçlarına uydurabilmek üzere, değişken rak-
kamlara çevrilmesi, ikincisi özellikle genç yaşta yasa kapsamına girenleri mağdur durumdan kurtarmak üzere, 
kendi mesleği içinde daha yüksek bir barem derecesinde birleştirmek suretiyle, herkes için aynı olan olayın so
nuçlarında ilgililer arasında eşitliği sağlamasıdır. Getirilen bu yenilikler günün anlayışına ve son yılların uy
gulamalarına benzer bir sistem olarak gelecekte tüm ihtiyacı karşılayacak ve artık karışıklıkları önleyecektir. 

Hükümetçe sevk edilen tasarı, Millet Meclisi Komisyonlarında ve Genel Kurulunda sistematik olarak 
ilk metinden daha iyi bir duruma getirilmiştir. Ancak bu arada tasarıya temel olan 1475 ve 6535 sayılı Yasala
rın amaç ve kapsamı dışına taşılmıştır. 

Bilindiği gibi ilgili yasaların ve Hükümet tasarısının amaçladığı olay, «Barışta Güven ve Asayişin Korun
ması, Kaçakçılığın men ve takibi» hususlarındaki görevlerdir. Bu görevin kapsamına girenler de kuşkusuz kol
luk kuvvetlerinde görevli olan personeldir. Bu personel jandarma, polis ve gümrük muhafaza örgütlerinde ya 
da kolluk görevi alan askeri birliklerde bulunur. Güven ve asayişin korunması ile kaçakçılığın men ve takibi hu
susları, herbir vakada görevlilerin olayın üzerine yürümesini gerektiren aktif bir iştir. Barışta bu konuda gö
revlendirilenler ateşin üzerine gittiklerini bilen bir ruh haleti içerisinde görev yaparlar. iBugüne kadar uygula
nan mevzuat ve getirilen yasa değişikliği tasarısı sadece bu gibi görevlilerin yaralanması, sakat kalması ve 
ölümleri halinde nakdi tazminat verilmesini amaçlıyordu. Oysa, çeşitli değişikliklerle kapsamı genişletilerek ko
misyonumuza gelen yasa tasarısı, kolluk kuvvetlerinden gayrı olarak, orman koruma örgütlerini, ceza infaz 
kurumları görevlilerini, belediye zabıtasını, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İtfaiye mensuplarını, okul yöneticile
rini, askeri ve sivil hâkim ve savcıları da kapsamına alarak yukarıda niteliğine işaret ettiğimiz kolluk görevli
lerinin dışına taşmış ve amacını aşmıştır. 

Diğer yönden bugüne kadar uygulanan 1475 ve 6535 sayılı Yasalar ve getirilen Yasa değişikliği tasarısı 
tanımladığı olaylar için sadece «Nakdi Tazminat» verilmesini öngörüyordu. Oysa son değişiklikleri ile ko
misyonumuza gelen metin artık sadece bir Nakdi Tazmi nat yasası olmaktan öteye ayrıca aylık da bağlıyan bir 
tasarıya dönüşmüştür. Okadar ki tasarıdaki değişiklik 1er 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasasına da atıfta 
bulunarak, yaralanma olaylarında ödenecek Nakdi Taz minattan ayrı olarak, sakat kalma halinde ilgilinin kendi
sine, ölüm halinde dul ve yetimlerine, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesi uyarınca 
görev malulü aylığını «Vatani Hizmet Tertibi» aylığı adı altında bağlamaktadır. Üstelik bu aylık, tasarı metni
nin 3 ncü maddesi 2 nci fıkrası ile 5 nci maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği gibi, tüm kamu görevlilerine bağlı 
oldukları Sosyal Güvenlik Kurumları kanunlarında belirtilen normal aylıklarından başka ikinci bir aylık ola
caktır. Böyle bir uygulama mevzuatımıza ilk kez getirilmiş olacaktır. Vatani Hizmet Tertibinden özel kanunlar
la aylık bağlanmış olanlardan ayrıca emekli maaşı alanlar ya da istiklal Savaşı Gazilerine, Korede ve Kıbrıs'ta 
savaşanların tümüne Vatani Hizmet Şeref aylığı bağlananlardan emekli aylığı alanlar varsa da buralarda sözü 
edilen Vatani Hizmet ya da Şeref Aylıkları TC Emekli Sandığı Yasasına ya da diğer Sosyal Güvenlik Kurumu 

Yasalarına göre bağlanmamıştır. Oysa komisyonlarda ve Millet Meclisi Genel Kurulunda çeşitli değişikliklere 
uğrayarak Komisyonumuza gelen Yasa Tasarısında, Yasa Tasarısına giren kamu görevlilerine Vatani Hizmet 
Tertibinden bağlanan ikinci aylık 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine göre hesap edi
lecek vazife malullüğü aylığıdır. Böyle bir uygulama bu Yasa kapsamına giren kamu görevlilerine verilecek 
aylık maaşı savaşta yaralanarak sakat kalanlara ya da şehit olanların dul ve yetimlerine verilecek harp malûl
lüğü tazminatını da içeren maaştan çok yüksek düzeye getirecektir. 

Yukarıda belirtilen nedenler dolayısıyla Komisyonumuz, gerek genişletilmiş bulunan Yasa kapsamım 1475, 
1635 sayılı Yasalarda ve Hükümetçe sevk edilen tasarıdaki biçime sokmak üzere ve gerek Emekli Sandığı 
Kanun Hükümlerine göre hesap edilen ve mevzuata Zorlanan ikinci maaş yeniliğini düzeltmek üzere, Yasa 
Tasarısında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır. 

1. Tasarının 2 nci maddesinde sayılanlardan Orman Koruma Örgütleri, Ceza İnfaz Kurumları görevli
leri, Milli istihbarat Teşkilatı mensupları, Belediye Zabıtası, itfaiye Mensupları, Okul yöneticileri Askeri ve 
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Sivil Hâkim ve Savcılar kapsam dışına çıkarılmıştır. Böylelikle kapsam Hükümetçe sevk edilen ilk tasarı met
nine ve 1475, 6535 sayılı Yasalardaki kapsama benzetilmiştir. Ancak, madde sonuna «Birinci maddedeki hiz
metlerinden yararlanmada zaruret görülen ve kendilerine bu amaca dönük görev verilen diğer kamu görevlile
rini ve sivilleri» ibaresi konularak verilen bir elastikiyetle kapsam dışına çıkarılan kurum ve kuruluş mensupla
rının ve hatta burada sayılmamış başkalarının da kendilerine tek tek ya da topluca tasarının birinci maddesin
deki amaçlanan hizmet verilmesi halinde, tasarının kapsamına girmesi sağlanmıştır. 

2. Tasarının 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 6 ncı maddelerinde 2 nci fıkra olarak tekrarlanan ve ayhk bağlanma
sını da sağlayan metinler maddelerden çıkarılarak maddeler, tasarıda amaçlanan görevlerin yapılması sırasın

da yaralanan, sakatlanan veya ölenler için verilecek, sadece Nakdi Tazminatı düzenleyen metinler haline geti
rilmiştir. Böylelikle yukarıda açıklandığı gibi tasarıda amaçlanan görevlerin yapılması sırasında sakatlanan ya 
da ölen kamu görevlilerinin dul ve yetimlerine 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa g%e esasen bağlana
cak olan vazife malulü aylığından başka, vatani hizmet tertibi altında ve fakat yine TC Emekli Sandığı Yasa
sına göre bir ikinci aylığın daha ödenmesine gerek olmayacaktır. Bu suretle barışta bu durumda olanların savaş
ta aynı durumda olanlara nazaran ortalama iki katına varan daha yüksek aylığa bağlanması gibi bir çelişki 
önlenmiş olacaktır. 

3. Buna rağmen ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu karışık ortamın neden olduğu acı kayıplar 
dolayısıyla yasama organlarımızca zaman zaman özel kanunlarla bu tür görevlerde mağdur olan ilgililere va
tani hizmet tertibinden aylık bağlandığını ve bu Yasa tasarısının Komisyonlarda ve Millet Meclisi Genel Ku
rulunda görüşülmesi sırasında Sayın Milletvekili ve Senatörlerin tekrar aynı doğrultuda düşündüklerini de 
tespit eden komisyonumuz, sakatlanan ve ölenlerin çoğunluğunun hiçbir Sosyal Güvenlik Kuruluna bağlı 
olmayan genç insanlardan, erlerden ve erbaşlardan oluştuğunu da dikkate alarak, işbu raporumuzun bir önce
ki maddesinde Yasa tasarısının 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 6 ncı maddelerden çıkarıldığını açıkladığımız hüküm
lerin yerini almak üzere ve fakat başka bir mahiyette, bir yeni maddeyi 7 nci madde olarak tasarıya eklemeyi 
uygun bulmuştuk. Ancak bu maddede belirtilen Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanması, yasa tasarısının 
Millet Meclisinden gelen metninde olduğu gibi 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine 
göre değil, daha önce kabul edilen 15 . 6 . 1978 tarih ve 2150 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkındaki kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Böylelikle Vatani Hizmet Tertibi 
adı altında birbirinden çok farklı iki ayrı düzenleme yerine bir statüde aylık bağlanması ilkesi korunmuş 
olacaktır. Vatani Hizmet Tertibi aylığının mirasçılara da geçmesini sağlamak üzere 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununun 74 ve 77 nci maddesi esaslarının uygulanacağı madde metnine eklenmiştir. 

4. 1979 Bütçe yılında yürürlükte olan 16 katsayısına göre, 2150 sayılı Kanunun saptadığı vatani hizmet 
tertip aylıkları hâlen, aylığın bağlandığı ilgilinin kendisi için 6400, -, eşler için 4 800, - lira ve çocuklar için 
3 200 liradır. Komisyonumuzun tasarıya eklediği 7 nci maddenin metnine göre bu miktar Vatani Hizmet Terti
bi aylıklarını hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumuna dahil olmayan ve dolayısıyla herhangi bir maluliyet aylığına 
hak kazanmayan er ve erbaş gibi görevliler alacakları gibi herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan 
dolayısıyla sakatlandığı için kendisine veya ölümünde dul ve yetimlerine görev malullüğü aylığı bağlanan ka
mu görevlileri de alacaktır. Daha önce çıkarılan yasalarda buna benzer uygulamalar değişik mahiyette yapıl
mıştır. istiklâl Savaşının madalya sahibi gazilerine, Kore'de ve Kıbrıs'ta savaşanların tümüne bağlanan Şeref 
Aylıkları, Vatani Hizmet Aylıkları gibi. 

5. Bu arada Komisyonumuz yasa tasarısının getirdiği bu hükümle barışta sakat kalan ve ölenler için bağ
lanacak aylıklar toplamının, savaşta aynı durumda olanlara bağlanacak aylıklardan daha yüksek düzeyde 
olacağını dikkatlere sunmak ister. Bu halin böyle sürüp gitmesi bir çelişkidir. Bu nedenle, bütün dünya ulus
larında harp malulü, şehit, dul ve yetimlerine tanınan yüksek standartlı yaşam düzeyinin bizde de sağlanabil
mesi için bu yasa ile getirilen ve 2150 sayılı Yasaya göre Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanması hakkında
ki düzenlemenin bütün harp malûlü gazi, şehit, dul ve yetimlerine de en kısa zamanda yaygınlaştırılması gere
ğine önemle işaret ediyoruz. 

6. Ölenlerin çocuklarının Devletçe yapılacak öğrenimi için 8 nci madde metnine biraz daha açıklık ge
tirilmiştir. 
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7. Yasanın yürürlük maddesinde yalnız Vatani Hizmet Tertibinden bağlanacak aylıklar için yürürlüğe 
giriş 1 . 1 , 1968 tarihine alınmış diğer maddeler yasanın yayın tarihini izleyen aybaşına alınarak muhtemel 
karışıklıklerın önlenebileceği düşünülmüştür. 

8. Yaptığımız değişikliklere göre de tasarının başlığı «Nakdi Tazminat ve Vatani Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» olarak düzeltilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa Saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

Sözcü 
îstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
tçel 

Talip Özdolay 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Üye 

Hilmi Fırat 

Kâtip 
Sinop 

Abdullah Vehbi Uğur 

Üye 
Bolu 

Orhan Çalış 

Üye 
'Muğla 

Fevzi Özer 

Üye 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

Bu Kanunda Sözcü 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 

Üye 
Konya 

Mukbil A bay 

Üye 
tçel 

İsmail Çataloğlu 

Üye 
tstanbul 

Vefa Poyraz 
Toplantıda bulunamadı 

İçişleri Kotmisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No: 1/685 
Karar No: 3 

21.2. 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkaıthğıma 

•Millet Meclisinin 24 . 1 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşimde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, «Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığının 25 . 1 . 1980 gün ve 
1134 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş; Sayın Başkanlığınızca da 12 Şubat 
1980 tarihinde Komisyonumuza gönderilen tasarı, Komisyonumuzun 21 Şubat 1980 tarihli toplantısında Mil
li Savunma, îçişleri, Orman ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda incelendi ve gö
rüşüldü. 

Barışta güven ve asayişin korunmasında, kaçakçılığın men ve takibinde görevli kişilerin, bu görevlerinden 
dolayı yaralanmaları, ölmeleri ve sakat kalmaları halinde 1475 ve 6535 sayılı Nakdi Tazminat yasaları uya
rınca verilen tazminat miktarları, günümüzün sosyal ve ekonomik koşulları karşısında amacı karşılamaktan 
uzak hale gelmiştir. Bu durum görevlilerin çalışma şevkini azalttığı gibi, mağdurların veya kanuni mirasçıları
nın açtıkları tazminat davaları da Hazinenin zararına sonuçlar doğurmaktadır. 
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Bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmış bulunan ve eski kanunları yürürlükten kaldırarak 

nakdi tazminat miktarlarını günümüz koşullarına ve hakkaniyet esaslarına göre düzenleyen tasarı, Millet 
Meclisinden gelen şekliyle Komisyonumuzca da uygun görülerek maddelere geçilmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisince kalbul edilen metnin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu maddelerini, geçici 
maddeyi, yürürlülük ve yürütmeyle ilgili 10 ve 11 nci maddelerini de aynen kabul etmiştir. 

îşbu raporumuz havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtiip 
Muğla Manisa İzmir îsltanibul 

Haldun Menteseoğlu Erol Yavuz Münir Daldal Vefa Poyraz 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Orhan Özen 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
İbrahim Öztüırk 

Toplantıda bulunamadı 

Malaltya 
Hamdi Özer 

Aydın 
Sadettin Demirayak 

Tabii Üye 
M. Şükran Özkaya 

Toplantıda bulunamadı 

Sinop 
A. Vehibi Uğur 

Toplantıda bulunamadı 

Manlbul 
Aysel Bay kal 

C. Bşk. S. Üye 
N. Kemal Şentiirk 

Samsun 
Muharrem Bartın 

TaJbii Üye 
Sezai O'Kan 

Tekirdağ 
Orhan Öztrak 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/685 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

9.4. 1980 

Millet Meclisinin 24.1.1980 tarihi 34 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen «Nakdi Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» 'Millet Meclisi 'Başkanlığınca 25.1.1980 tarihinde Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına ve Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığınca da 21.2.1980 tarihinde Komisyonumuza 
gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun 27.2.1980 tarihli toplantısında İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Emekli Sandığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin de 
hazır bulunduğu halde Kanun Tasarısı incelenmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında yapılan bir önerinin kabulü üzerine, tasarının 5 üyeden 
kurulu bir altkomisyonda incelenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon üyeleri Sayın Zeyyalt Baykara, Sayın Neş'et Akmandor, Sayın Ahmet Demir Yüce, Sayın 
Rasim Gezmiş, Sayın Ünal Allıoğlu, ilgili uzmanların da katıldığı toplantılarda yaptığı çalışmalarında tasarı
nın tümünü tetkik ve müzakere ederek raporunu Komisyonumuza sunmuştur. 

Hükümet temsilcilerinin tasarı hakkındaki açıklamaları, gerek altkomisyon çalışmaları sırasında gerekse 
altkomisyon raporunun Komisyonumuzda yeniden görüşülmesi esnasında Komisyonumuz tasarının Millet 
Meclisinden gelen şekliyle muhteva itibariyle teknik hataları ve uygulama güçlüklerini beraberinde getirdağintt, 
uzun müzakereler sonucunda yeniden değerlendirerek, tasarıya günümüz koşullarının gereklerini karşılayabile
cek bir nitelik kazandırmaya çaba sarfetmiştıir. 

Komisyonumuz yeni bir muhteva kazandırdığı tasarının metniyle ilgili düzenlemeleri aşağıda her madde
nin gerekçesi içinde ayrı ayrı belirtmiştir. 
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Birinci madde ifade itibariyle daha açık ve anlaşılır hale getirilirken, yeni bir ilke getirtilerek korunmaİarirt-
da zorunluluk görülenlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi esası getirilmiş, bu yolla günümüz şartlarının 
iyileştirilmesi açısından Bakanlar Kurulunun gerekli müdahaleleri süratle yapması imkânı yairatılımıştiır. 

Millet Meclisince kabul edilen metindeki «Silah da dahil olmak üzere her türlü kaçakçılığın men ve ta
kibi» şeklindeki ibarenin amacı tam olarak yansıtmadığı göz önüne alınarak yerine «Kaçakçılığı men, takip ve 
tahkik etmekle görevli olanlar» deyimi getirilmiştir. 

İkinci maddenin Millet Meclisince kabul olunan şeklinde kapsamın büyük genişlik içinde olduğu ve gö
revlendirme ve bu Kanundan yararlandırılma açısından madde ifadesinde bütünlük bulunmadığı görüldüğün
den, maddenin fıkralar itibariyle yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Birinci fıkrada; bu Kanundan yararlanacaklardan güven ve asayişin korunmasında birinci derecede gö
revli ve sorumlu olanlar; 

İkinci fıkrada, görevlendirme halinde bu Kanundan yararlanacak Silahlı Kuvvetler mensupları sayılmıştır. 
Üçüncü fıkrada güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanmada zaruret görülen kamu gö

revlileri ve siviller ifade edilmiş, burada kamu görevlileri deyiminden 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde 
sayılan görevliler kastedilmiştir. 

Dördüncü fıkrada ise, korunmaları gerekenler ile, Bakanlar Kurulunca koruma kararı alınma esası dü
zenlenmiştir. 

Üçüncü maddede sosyal güvenlik kurumlarından yararlananlara ödenecek tazminattan bahsedilmiş, 926 
ve 657 sayılı kanunlara tabi olmayanlara ödenecek tazminata esas aylığın açıkça 'belirtilmemiş olması nede* 
raiyle bir fıkra eklenmiş ve fıkra numarası (2) olarak belirlenmiştir. 

Maddenin Millet Meclisinde kabul edilen 2 nci fıkrası 3 ncü fıkra olarak getirilmiş ve değiştirilmesine ge
rek duyulmuştur. 

Eski metinde; «sakatlanma halinde yukarıdaki fıkra hükümlerinden ayrı olarak bağlı oldukları sosyal gü
venlik kanunlarına ve durumlarına göre gerekli aylığı almakla beraber kendilerine 5434 sayılı Kanunun, 
18.1.1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri görev malul
lerine bağlanan aylık miktarı esas alınarak Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanır.» hükmü vardı ve bu hü
küm bu gaibi kimselere mükerrer aylık bağlanmasına yol açıyordu. 

Şöyle ki, herhangi gir sosyal güvenlik kurumuna tabi bir kimseye sakatlanması halinde, '(Malul olunca) 
a) Tabi bulunduğu sosyal güvenlik kurumunca 657 veya 926 sayılı Kanuna tabi personele, er ve erbaşa 

TC Emekli Sandığınca; işçiler Sosyal Sigortalar Kurumunca; serbest meslek sahiplerine ise Bağ - Kur'ca 
esasen aylık bağlanmaktadır. 

Bu aylık görev malulü aylığı olup, esasen diğer aylıkların üzerinde bulunan ve bir hizmet süresini gerek
tirmeyen, ayrıcalığı olan bir aylıktır. Örneğin 8 nci derecedeki bir devlet memurunun 10 yıllık hizmetten sonra 
malulen emekli oluşu halinde 4 787,50 lira aylık bağlandığı halde, aynı hizmet süresinde görev malulü olan po
lis memuruna 10 724; teğmene 14 691,50 lira aylık bağlanabilmektedir. (Yakacak avansı hariç) 

b) Bu gibilere tasarının Millet Meclisince kabul edilen metni ile yukarıda açıklandığı gibi vatani hizmet 
tertiibJnden ve 5434 sayılı Kanunun 18.1.1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi uyarınca 
Türk Silahlı Kuvvetleri görev malullerine bağlanan miktar kadar ikinci bir aylık getirilmekte idi. 

Bu durumda yukarıdaki örnekte gösterilen, 
Polis memurunun aylığı 10 724 TL. kendi görev malulü aylığına; 18.1.1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla aynı 

derecedeki ve vatani hizmet tertibi olarak bağlanması gereken (Teğmen aylığına tekabül eder) 14 691,50 lira 
eklenerek 25 415,50 lira olur. 

Teğmenin aylığı ise esasen söz konusu 2177 sayılı Kanunla bağlandığından 14 691,50 lira olan bu aylık, 
bir kez de vatani hizmet tertibinden bağlanacağından toplamı 20 383 lira olmaktadır. Rütbeler yükseldikçe 
veya dereceler arttıkça bu iki aylığın toplamı da artmaktadır. Örneğin bir yarbaya ödenecek aylık 61 450 liraya 
çıkmaktadır. 

c) Mükerrer aylık ödenmesi ve bunun genelleştirilmesi »harp maluSerine bile mevcut kanunlarımızda hak 
olarak tanınmıştır. 
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Altkomisyonumuz yukarıda sayılan hususları gözönünde bulundurarak mükerrer aylık verilmesini benim
sememiş, ibunun yerine bu gibi kişilere sosyal güvenlik kurumlarınca bağlanacak aylıklarının % 25 artırılarak 
'bağlanmasını, fakat tek aylık ilkesini benimsemiştir. Bu artırmada Türk Silahlı Kuvvetleri görev malullerine 
18.1.1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla görev malulü aylıklarını artıran kanundaki artışı karşılayacak ölçü esas 
alınmış, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri görev malullerine bağlanan aylıklara paralellik sağlanmak isten
miş, ayrıca bu ,% 25 artırımdan söz konusu kanundan yararlanan personel, mükerrerliği önlemek amacıyla 
hariç tutulmuştur. 

4 ncü maddede sayılan kimseler herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadıklarından bunlar için 
ikinci bir aylık söz konusu olmamakla beraber, bu gi'bi'ere bağlanacak aylığın da 3 ncü maddenin 3 ncü fık
rasına paralel bir aylık olması ilkesi benimsendiğinden 4 ncü maddenin 2 nci fıkrası bu şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Beşinci ve altıncı maddelerde, 
3 ve 4 ncü madde kapsamına girenlerden ölenlerin dul ve yetimlerine verilecek tazminatlarla, bağlanacak 

aylıkları 'hükme 'bağlandığımdan, 
a) Tazminata esas teşkil eden aylık «1 nci derecelin son kademe aylığı» olarak ve açıklık getirmek üze

re, yeniden tanımlanmıştır. 
b) Ödenecek aylıklar ise 3 ve 4 ncü maddede yapılan değişiklikleri aksettirecek şekilde yeniden düzen

lenmiştir. 
Yedinci madde de yetimlere tanınan hak; adalet ve nasafet ölçüleri esas alınarak genelleştirilmiş, sakat 

kalanların çocuklarını da kapsayacak biçimde bir ifadeye gidilmiştir. 
Ayrıca «okuların giriş şart ve usullerine uyulmak» kıaydı konularak, öncelik getirici biçimde yorumlamaya 

meydan verilmesi önlenmiştir. 
'Sekizinci madde de bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin ilgili bakanları yeniden sıralamış, koordina

törlüğe ilişkin hüküm metlinden çıkartılmıştır. 
Maddede yapılan diğer bir değişiklikle de sosyal güvenlik kurumlarının bu Kanuna göre yapacakları ek 

ödemelerin Hazineden tahsili sağlanmıştır. 

Dokuzuncu maddeye ise bir ikinci fıkra eklenerek 19.2.1980 gün ve 2261 sayılı Kanunla değişik 3201 sa
yılı Kanunun 86 nci maddesinin (c) fıkrasından yararlanmış olanlara iki ayrı kanun ile aynı amaçla verilen 
tazminatların mahsubu öngörülmüştür. 'Mahsupta amaç 3201 sayılı Yasanın 86 nci maddesi gereği varislerin 
bizzat aldıkları paradır. Örneğin 36 maaş tutarındaki ölüm tazminatından 12'sini ötenin anne ve babası 24'ünü 
çocukları almışsa çocuklar yönünden mahsup edilecek miktar sadece aldıkları 24 mıaaş tutarındaki tazminat 
olacaktır. 

Anılan Kanun maddesinin ödüle ilişkin (A) ve (B) fıkrasından yararlanma ile bu Kanundan birlikte ya
rarlanma halinde ise, ödül ve nakdi tazminat tutarının, ölüm halinde ödenecek nakdi tazmıinatı aşmaması 
esası getirilmiştir. 

Bu Kanun Tasarısı Komisyonumuzca genel düzenlemeye tabi tutulduğundan dolayı 9 ncu maddenin mü
kerrer tatbikatına imkân vermemek için 1980 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi bu Kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren meriyetten kalkmış olacaktır. , 

Geçici birinci madde, Millet Meclisinden gelen metinde yer alan geçici maddedir. İlke olarak değişiklik 
yapılmamakla beraber, diğer maddelerde yapılan değişikliklerin gereği olarak yeniden düzenlemeye tabi tu
tulmuştur. 

Geçici madde 2'de Millet Meclisinde kabul edilen yürürlük hükmü ile Yasanın yürürlüğü 1.1.1968'e gö
türülmüş. Ödenecek aylık ve tazminatın hesabında olayın vuku tarihindeki gösterge ve katsayının uygulanma
sı ilkesi benimsenmiştir. Bu durum 657 sayılı Yasa, uygulamasına geçilmiş olması nedeniyle 1968 ve 1969 yıl
ları için hesaplamayı imkânsız hale getirmiştir. Ayrıca olayların vuku tarihinden 'bu yana aylıkların ve taz
minatın o günkü katsayı ve gösterge üzerinden, hesaplanması, hesabı güçlükleri "beraberinde getirdiği gibi ay
lıkları ve tazminatın toplamı hiçbir şekilde bugün ödenen tazminat miktarına ulaşmayacaktır. Zira gerek gös-
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terge tablosundaki değişiklikler ve gerekse kaitsayımn 1970'den bu yana 7'den 25'e yükselmiş olması böyle bir 
tabloyu sergilemektedir. Önceki yıllarda meydana gelen olaylar medeniyle hak sahibi olanlara günümüzdeki 
gösterge ve katsayı üzerinden tazminatın ödenmesi ile aleyhlerine olan yukarıda açıklanan düzenleme yerine 
yeni 'bir düzenleme getirilmesi amaçlanmış olmakla yayın tarihinden önce hak sahibi olabileceklerle yayım 
tarihinden sonra hak sahibi olabilecekler arasındaki eşitsizlik 'giderilmeye çalışılmış, bu yolda da ayrıca hesabi 
güçlükler ortadan kaldırılmıştır. Aylıkların % 25 artırımlı hale getirilmesinde de yayım tarihi esas alınmış
tır. 

Bakanlar Kurulunca haklarında koruma kararı alınanlar, geçmişe şamil olmak üzere bu maddeden ya
rarlanamayacaklardır. 

Madde 10'da. Geçici 2 nci madde ile 1.1.1968 tarih nden yürürlük tarihine kadar kanun kapsamına giren
lerin durumu düzenlendiğinden yürürlük tarihi yayın 'tarihine alınmıştır. 

Madde 11 'de madde başlığı kaldırılmış ve yürütme hükmü aynen bırakılmıştır. 
'Komisyonumuz tasarının önemine ve Cumhuriyet Senatosundaki 'bekleme süresinin 28.4.1980 tarihinde 

tamamlanmasına binaen, Genel Kurulda görüşmelerin öncelik ve ivedilikle yapılmasını da karar altına al
mıştır. 

Genel Kurulun olurlarının alınmasa için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Afyonkarahıisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Kâtip 
Rize 

3 ncü maddeye muhalifim. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Şükrü Meto 

Üye 
Bolu 

Neş'et AkmandoT 

Üye 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 

Üye 
Tabii Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

Hasarı Güven 

Üye 
Artvin 

Rasim Gezmiş 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zeyyat Baykara 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Samsun 

Şaban D emir dağ 

Üye 
Yozgat 

Ünal Allıoğlu 

Sözcü 
Kütahya 

M. Emin Alanyalı 

Üye 
Aydın 

3 ncü maddeye muhalifim. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

İskender Cenap Ege 

Üye 
tzmir 

Nurhan Artemiz 

Üye 
Sivas 

Tahsin Türkay 

Üye 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

3 ncü Maddeye Ait Muhalefet Şerhi 

Halen mer'i bulunan 2177 sayılı Kanun, Silahlı Kuvvetler görev malulünü; görevin özelliğinden dolayı 
ayrı ıbir statüye bağlamıştır. Bu kanun «Nakdi Tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun» olduğuna 
göre kapsamında bulunan Sivil kişilerin sakat kalmaları veya Ölümleri halinde bağlanacak aylık % 25 ar
tırılarak; bağlanacak, aynı görevi yapan asker kişilere 'bu knunun aylık bağlanmaya ait hükmü uygulanmı-
yacak, Bu hal Kanun kapsamına giren kamu görevlileri arasında ayrıcalık yaratacağı gibi manevi yön-
d'ende menfi etki yapacaktır. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

iRizö 
Şükrü Meto 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Hazarda güven ve asayişin korunması kaçakçılığın men ve takibi görevlerinden dolayı 
herfh!an(gi bir surette yaralanan veya bu yüzden sakat kalan jandarmaya mensup veya jandarmada görev
li, sulbay alstsufbay, uzman jandarma ve sivıil memur'lara; polis ve gürnırtik muhafaza amir ve memurla
rına (12) aylığa kadar nakdi tazminat verilir, 

©kinci fıkrada yazılı görevlerden dolayı yaralanan jandarma eribaş ve erlerine (8) aylığa, sakat veya 
çürüğe çııkarılaniara da (1112) aylığa kadar nakdi tazminat verilir. 

IBu maddenin uygulanmasında eribaş ve er aylık lan, en az; aylık alan uzman jandrtma aylığb üzerinden 
hesaplanır^ 

IMAODE 2. — Hazarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görevlerin
den dolayı herhangi bir surette derhal veya bu yüzden maruz; kaldıkları yaralanma veya hastalık sonu
cu tedavide iken ölen jandarmaya mensup veya jandarmada görevli sulbayların kanuni mirasçılarına, 
albay aylığının sön kademesinin; astsulbaylarm kanuni mirasçılarına, astsubay kıldemıli başçalvuş aylığının 
son kademesinin; uzman jandarmaların kanuni mirasçılarına III ncü kademeli uzman jandarma aylığının 
«ton kademesinin; erbaş ve erlere en az aylık alan uzman jandarma aylığının; jandarmaya mensup veya 
jandarmada görevli sivıil memurlarla polis ve gümrük muhafaza amir ve memurlarının • kanuni miras
çılarına (kendi sınıf ve kadrolarına göre yükselebilecekleri en üst derecelerdeki aylıklarının son kade
mesinin (16) aylık tutarı, nakdi fazminat olarak verilir, 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci madde hükümleri, hazarda güiven ve asayişin kjorunması ile görevlen-
dMlen askeri birliklerin sulbay, astsulbay, uzman, ça'vuş, erfoaş ve erlerine de uygulanır., 

MADDE 4. — Bu Kanunun eribaş ve erlere ait hükümleri; Silahlı Kuvvetler, polis ve gümrük muha
faza biriliklerinin görevleri sırasında gerek bu birlikler içinde toplu ve gerek bu birlikler dışında tek ola
rak bu maksatla çalışmakta iken birinci ve ikinci maddelerde gösterilen hal ve şartlarda yaralanmış 
sakat kalmış, veya ölmüş bulunan yardımcı sivillerle ıbekçi ve korucular hakkında da uygulanır. 

(MADDE 5. — Bu Kanun gereğince verilecek tazminatın şartları, miktarı ve ödeme şekli İçişleri, Güm
rük ve Tekel, Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzükle (tespit edilir. 

MADDE 6. — İkinci maddede yazılı hal ve şartlarda ölenlerin çocuklarımın yurt içindeki tahsilleri Dev
letin parasız yatılı okullarında veya giderleri Devletçe 'Karşılanmak suretiyle diğer okullarda yaptırılır. 

ffiu maddenin uygulanması; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Maliye ba-
tKanlıklarınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 7. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1473 sayılı iNakdi Tazminat Kanunu ile bu Kanunun bazı mad
delerini değiştiren 6535 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

ıMADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Eğitim, -Milli Savunma ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 10H4) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Amaç: 

MADDE 1. — Barışta güven ve asayişin korun
ması, silah da dahil olmak üzere her türlü kaçakçılı
ğın men ve takibi hususlarındaki görevleri üstlenen 
kimselerin bu görevleri sıra'sında ve görevlerinden do
layı veya bu görevleri sona ermiş olsa bile bu görev
leri nedeniyle yaralanmaları halinde ödenecek nakdi 
tazminatın ve bu yüzden sakat kalmaları veya ölme
leri halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağ
lanacak aylığın uygulama esas ve yöntemleri bu ka
nunla düzenlenir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanun jandarmaya mensup ve
ya jandarmada görevli subay, astsubay, uzman jan
darma, erbaş ve erleri, sivil memur ve işçiler ile po
lis ve gümrük muhafaza amir ve memurlarını, 
çarşı ve mahalle bekçilerini, köy korucularını, orman 
koruma hizmetlerinde görevli amir ve memurları, as
keri ye sivil hâkim ve savcılarla, ceza infaz kurum
larındaki görevlileri, Milli İstihbarat Teşkilatı görev
lilerini, güven ve asayişin korunması ile görevlendi
rilen askeri birliklerin subay, astsubay, uzman çavuş, 
sivil memur, işçi, erbaş ve erlerini, belediye zabıta 
amir ve memurlarını, itfaiye amir ve memurlarını gü
ven ve asayiş konusunda hizmetlerinden yararlanma
da zaruret görülen ve kendilerine bu amaca dönük 
görev verilen sivilleri kapsar. 

MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE KÜL
TÜR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun Jandarmaya mensup 
veya Jandarmada görevli subay, astsubay, uzman 
jandarma, erbaş ve erleri, sivil memur ve işçileri ile 
polis ve gümrük muhafaza amir ve memurlarını, çarşı 
ve mahalle bekçilerini, köy korucularını, orman ko
ruma hizmetlerinde görevli amir ve memurları, as
keri ve sivil hâkim ve savcılarla, ceza infaz kurum
larındaki görevlileri, Milli İstihbarat Teşkilatı görevli
lerini, tüm eğitim ve öğretim kurumları yöneticileri
ni, idari görev yapan kurul ve disiplin kurulu üye
lerini, güven ve asayişin korunması ile görevlendiri
len askeri birliklerin subay, astsubay, uzman çavuş, 
sivil memur, işçi, erbaş ve erlerini, belediye zabıta 
amir ve memurlarını, itfaiye amir ve memurlarını gü
ven ve asayiş konusunda hizmetlerinden yararlan
mada zaruret gtörülen ve kendilerine bu amaca dönük 
görev verilen sivilleri kapsar. 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Nakdi Tazminat ve Vatani Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

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

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun jan
darmaya mensup veya jandarmada 
görevli subay, astsubay, uzman 
jandarma, erbaş ve erleri, sivil me
mur ve işçiler ile polis ve gümrük 
muhafaza amir ve memurlarını, 
çarşı ve mahalle bekçilerini, köy 
korucularını, güven ve asayişin ko
runması ile görevlendirilen askeri 
birliklerin subay, astsubay, uzman 
çavuş, sivil memur, işçi, erbaş ve 
erlerini 1 nci maddedeki hizmet
lerinden yararlanmada zaruret gö
rülen ve kendilerine bu amaca dö
nük görev verilen diğer kamu gö
revlilerini ve sivilleri kapsar. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

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

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

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Barışta güven 
ve asayişi korumak, kaçakçılığı 
men, takip ve tahkik etmekle gö
revli olanlar ve görevleri nedeniyle 
güvenliklerinin korunması Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılanların, 
görevleri sırasında veya görevlerin
den dolayı ya da görevleri sona 
ermiş olsa bile bu görevleri nede
niyle yaralanmaları halinde ödene
cek nakdi tazminatın ve bu yüz
den sakat kalmaları veya ölmeleri 
halinde ödenecek nakdi tazminat 
ile birlikte bağlanacak aylığın uy
gulama esas ve yöntemleri bu 
kanunla düzenlenmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
1. Jandarmaya mensup veya 
Jandarmada görevli subay, astsu
bay, uzman jandarma, erbaş ve 
erlerini; 

Polis amir ve memurları ile çar
şı ve mahalle bekçileri ve köy ko
rucularını; 

Gümrük ve gümrük muhafaza 
amir ve memurlarını; 

2. Güven ve asayişin korun
ması ile görevlendirilen askeri bir
liklerin subay, astsubay, uzman 
çavuş, erbaş ve erlerini; 

3. Güven ve asayişin korun
masında hizmetlerinden yararlan
mada zaruret görülen ve yetkililer
ce kendilerine bu amaca dönük 
görev verilen kamu görevlileri ve 
sivilleri; 

4. Güvenlik ve asayişi ihlal 
eden eylemlere ilişkin dava ve yar
gı işlemlerini yürüten sivil ve as-
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yaralanma ve Sakat Kalma 
Nakdi Tazminat: 

Halinde Ödenecek 

MADDE 3. — 2 nci maddede sayılanlardan her
hangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi bulunan
lar ile bu kurumlardan aylık alanlara, 1 nci maddede 
'belirtilen görevleri sırasında ve bu görevlerinden do
layı veya görevleri sona ermiş olsa bile bu görevleri 
nedeniyle : 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 43 ncü maddesinde yer alan ve tazminatı gerek
tiren olayın olduğu tarihte uygulanmakta olan aylık 
gösterge tablolarındaki 10 ncu derecenin 1 nci kade
mesi göstergesinin her yıl Bütçe Kanunu ile tespit 
edilen katsayı ile çarpımından doğan brüt aylık tu
tarından az olmamak koşulu ile : 

a) Yaralanmaları halinde olay tarihinde almak
ta oldukları aylıklarının 12 katına, 

b) Bu yüzden sakatlanmaları halinde de olay 
tarihinde almakta oldukları aylıklarının 20 katma, 

Kadar nakdi tazminat ödenir. 
2. Sakatlanmaları halinde yukarıdaki fıkra hü

kümlerinden ayrı olarak bağlı oldukları sosyal gü
venlik kurumu kanunlarına ve durumlarına göre ge
rekli aylığı almakla beraber kendilerine 5434 sayılı 
Kanunun, 18 . 1 . 1979 gün ve 2177 sayılı Kanun
la değişik 64 ncü maddesi uyarınca Türk Süahlı Kuv
vetleri görev malullerine bağlanan aylık miktarı esas 
alınarak vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

Yaralanma ve Sakat Kalma Ha
linde Ödenecek Nakdi Tazminat: 

MADDE 3. — 2 nci maddede 
sayılanlardan her hangi bir sosyal 
güvenlik kurumu ile ilgisi bulunan
lar ile bu kurumlardan ayhk alan
lara, 1 nci maddede belirtilen gö
revleri sırasında ve bu görevlerin
den dolayı veya görevleri sona er
miş olsa bile görevleri nedeniyle : 

657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 43 ncü maddesin
de yer alan ve tazminatı gerekti
ren olayın olduğu tarihte uygulan
makta olan aylık gösterge tablola
rındaki 10 ncu derecenin 1 nci ka
demesi göstergesinin her yıl bütçe 
kanunu ile tespit edilen katsayı ile 
çarpımından doğan brüt aylık tu
tarından az olmamak koşulu ile : 

a) Yaralanmaları halinde olay 
tarihinde almakta oldukları aylık
larının 12 katına, 

b) Bu yüzden sakatlanmaları 
halinde de olay tarihinde almakta 
oldukları aylıklarının 20 katına, 

Kadar nakdi tazminat ödenir. 

İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

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

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

keri hâkimlerle savcıları, Cumhu
riyet savcılarını, mülki idare amir
leri ve görevleri. nedeniyle güven
liklerinin korunmasında Bakanlar 
Kurulunca zorunluluk görülenleri 
kapsar. 

Yaralanma ve Sakat Kalma Ha
linde Ödenecek Nakdi Tazminat 
ve Aylıklar : 

MADDE 3. — 2 nci maddede 
sayılanlardan herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumu kapsamında bu
lunanlar ile bu kurumlardan emek
li aylığı alanların 1 nci maddede 
belirtilen görevleri sırasında ve bu 
görevlerinden dolayı veya görev
leri sona ermiş olsa bile bu gö
revleri nedeniyle; 

1. 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 43 ncü 
maddesinde yer alan ve tazminatı 
gerektiren olayın olduğu tarihte 
uygulanmakta olan gösterge tablo
sundaki 10 ncu derecenin 1 nci 
kademesi göstergesinin her yıl 
Bütçe Kanunu ile tespit edilen 
katsayı ile çarpımından doğan 
bürüt aylık tutarından az olma
mak koşulu ile; 

a) Yaralanmaları halinde olay 
tarihinde almakta oldukları aylık
larının 12 katına; 

b) Bu yüzden sakatlanmaları 
halinde de olay tarihinde almakta 
oldukları aylıklarının 20 katına, 

Kadar nakdi tazminat ödenir. 

2. Tazminata esas aylıkları, 
926 ve 657 sayılı Kanunlar ek ve 
değişikliklerine göre belirleneme
yenlere ödenecek tazminatın hesa
bında, 10 ncu derecenin birinci 
kademesi aylığından az olmamak 
üzere, öğrenim durumları esas 
alınarak, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 36 nci 
maddesi hükümlerine göre belirle-
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MADDE 4. — 2 nci maddede sayılanlardan her
hangi bir sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olmayan
lar ile bu kurumlardan aylık almayanlara 1 nci mad
dede belirtilen görevleri sırasında ve bu görevlerinden 
dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile bu görev
leri nedeniyle : 

L 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 43 ncü maddesinde yer alan ve tazminatı gerek
tiren olayın olduğu tarihte uygulanmakta olan gös
terge tablosundaki 10 ncu derecenin 1 nci kademesi 
göstergesinin her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen 
katsayı iîe çarpımından doğan brüt aylık tutarının: 

a) Yaralanmaları halinde 12 katına, 
b) Bu yüzden sakatlanmaları halinde de 20 ka

tım-, 
Kadar nakdi tazminat ödenir. 
2. Sakatlanmaları halinde yukarıdaki fıkra hü

kümlerinden ayrı olarak kendilerine 5434 sayılı Ka
nunun, 18 . 1 . 1979 gün ve 2İ177 sayılı Kanunla de
ğişik 64 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvet
leri görev malullerine bağlanan aylık miktarı esas 
alınarak vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 4. — 2 nci maddede 
sayılanlardan her hangi bir sosyal 
güvenlik kurumlarına bağlı olma
yanlar ile bu kurumlardan ay İrk 
almayanlara 1 nci maddede belir
tilen görevleri sırasında ve bu gö
revlerinden dolayı veya görevleri 
sona ermiş olsa bile bu görevleri 
nedeniyle : 

657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 43 ncü madde
sinde yer alan ve tazminatı gerek
tiren olayın olduğu tarihte uygu
lanmakta olan gösterge tablosun
daki 10 ncu derecenin 1 nci kade
mesi göstergesinin her yıl bütçe ka
nunu ile tespit edilen katsayı ile 
çarpımından doğan brüt aylık tu
tarının : 

a) Yaralanmaları halinde 12 
katına, 

b) Bu yüzden sakatlanmaları 
halinde de 20 katına, 

Kadar nakdi tazminat ödenir. 

İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

necek giriş derece ve kademeleri
nin aylıkları esas alınır. 

3. Sakatlanmaları halinde, yu-
k ardaki fıkra hükümlerinden ayrı 
olarak, kapsamında oldukları sos
yal güvenlik kurumu kanunlarına 
ve durumlarına göre, 5434 sayılı 
Kanunun 18 . 1 . 1979 gün ve 
2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü 
maddesinin dışında kalanlara, % 
25 artırılarak aylık bağlanır. 

MADDE 4 . - 2 nci maddede 
sayılanlardan herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumu kapsamında ol
mayanlar ile bu kurumlardan ay
lık almayanlara 1 nci maddede 
belirtilen görevleri sırasında ve bu 
görevlerinden dolayı veya görev
leri sona ermiş olsa bile bu görev
leri nedeniyle; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 43 ncü mad
desinde yer alan ve tazminatı ge
rektiren olayın olduğu tarihte uy
gulanmakta olan gösterge tablo
sundaki 10 ncu derecenin 1 nci ka
demesi göstergesinin her yıl Büt
çe Kanunu ile tespit edilen kat
sayı ile çarpımından doğan brüt 
aylık tutarının; 

a) Yaralanmaları halinde 12 
katına, 

b) Bu yüzden sakatlanmaları 
halinde de 20 katına kadar nakdi 
tazminat ödenir. 

2. Sakatlanmaları halinde yu
karıdaki fıkra hükümlerinden ay
rı olarak kendilerine, öğrenim du
rumları esas alınarak 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 36 nci maddesi hükümlerine 
göre belirlenecek giriş derece ve 
kademeleri üzerinden, 5434 sa
yılı Kanun hükümleri çerçevesi ve 
yukarıdaki 3 ncü maddenin 3 ncü 
fıkrası hükmü de gözönüne alına
rak görev malulü aylığı bağlanır. 
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Ölüm Halinde Ödenecek Nakdi Tazminat : 

MADDE 5. — 1. 2 nci maddede sayılanımdan 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi bulu
nanlar ile bu kurumlardan aylık alanlara 1 nci mad
dede belirtilen görevleri sırasında ve bu görevlerinden 
dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile bu görevleri 
nedeniyle herhangi bir surette derhal veya bu yüzden 
maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölen
lerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Devlet memu
runa ödenen 1 nci derece son kademe aylığının 30 ka
tının brüt tutarı nakdi tazminat ödenir. 

2, Ölüm halinde yukarıdaki fıkra hükümlerinden 
ayrı olarak, bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumu 
kanunlarına ve durumlarına göre dul ve yetimlerine; 
gerekli aylık bağlanmakla beraiber; 5434 sayılı Kanu
nun, 18 . 1 . 1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla deği
şik 64 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetle
rinden görevde ölenlere bağlanan aylık miktarı esas 
alınarak vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

MADDE 6. — 1, 2 nci maddede sayılanlardan 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi bulun
mayanlar ile bu kurumlardan aylık almayanlar 1 nci 
maddede belirtilen görevleri sırasında ve bu görevle
rinden dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile bu 
görevleri nedeniyle herhangi bir surette derhal veya 
bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık 
sonucu ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Dev
let memuruna ödenen 1 nci derece son kademe ay
lığının 30 katının brüt tutarı nakdi tazminat ödenir. 

2, Ölüm halinde yukarıdaki fırka hükümlerinden 
ayrı olarak, dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanunun, 
18 . 1 .1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü 
maddesi uyrınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden görev
de ölenlere bağlanan aylık miktarı esas alınarak vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1014) 



— 23 — 

Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

Ölüm Halinde Ödenecek Nakdi 
Tazminat : 

MADDE 5 . - 2 nci maddede 
sayılanlardan her hangi bir sosyal 
güvenlik kurumu ile ilgisi bulunan
lar ile bu kurumlardan aylık alan
lara 1 nci maddede belirtilen gö
revleri sırasında ve bu görevlerden 
dolayı veya görevleri sona ermiş 
olsa bile bu görevleri nedeni ile 
her hangi bir surette derhal veya 
bu yüzden maruz kaldıkları yara
lanma veya hastalık sonucu ölen
lerin kanuni mirasçılarına, en yük
sek devlet memuruna ödenen 1 nci 
derece son kademe aylığının 30 
katının brüt tutarı nakdi tazminat 
ödenir. 

MADDE 6 . - 2 nci maddede 
sayılanlardan her hangi bir sosyal 
güvenlik kurumu ile ilgisi bulun
mayanlar ile bu kurumlardan ay
lık almayanlar 1 nci maddede be
lirtilen görevleri sırasında ve bu 
görevlerinden dolayı veya görev
leri sona ermiş olsa bile bu görev
leri nedeniyle her hangi bir surette 
derhal veya bu yüzden maruz kal
dıkları yaralanma veya hastalık so
nucu ölenlerin kanuni mirasçıları
na, en yüksek devlet memuruna 
ödenen 1 nci derece son kademe 
aylığının 30 katının brüt tutarı nak
di tazminat ödenir. 

İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

Ölüm Halinde Ödenecek Nakdi 
Tazminat ve Bağlanacak Aylıklar : 

MADDE 5 . - 2 nci maddede 
sayılanlardan, herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumu kapsamında bu
lunanlar ile bu kurumlardan ay
lık alanlara 1 nci maddede be
lirtilen görevleri sırasında ve bu 
görevlerinden dolayı veya görev
leri sona ermiş olsa bile bu gö
revleri nedeniyle herhangi bir su
rette derhal veya bu yüzden ma
ruz kaldıkları yaralanma veya has
talık sonucu ölenlerin; 

1. Kanuni mirasçılarına, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunun
da belirlenen 1 nci derece son 
kademe aylığının 30 katının brüt 
tutarı nakdi tazminat ödenir. 

2. Ayrıca, kapsamında olduk
ları Sosyal Güvenlik Kurumu ka
nunlarına ve durumlarına göre, 
5434 sayılı Kanunun, 18 . I . 1979 
gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 
64 ncü maddesinin dışında kalan
ların, dul ve yetimlerine % 25 ar
tırılarak aylık bağlanır. 

MADDE 6 . - 2 nci maddede 
sayılanlardan herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumu kapsamında bu
lunmayanlar ile bu kurumlardan 
aylık almayanlar 1 nci maddede 
belirtilen görevleri sırasında ve bu 
görevlerinden dolayı veya görev
leri sona ermiş olsa bile bu gö
revleri nedeniyle herhangi bir 
surette derhal veya bu yüzden ma
ruz kaldıkları yaralanma veya has
talık sonucu ölenlerin; 

1. Kanuni mirasçılarına 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununda 
belirlenen 1 nci derece son kade
me aylığının 30 katının brüt tu
tarı nakdi tazminat ödenir. 

2, Ayrıca, dul ve yetimlerine 
4 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki 
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MADDE 7. — 5 ve 6 ncı maddelerde yazılı ko
şullarda ölenlerin çocuklarının yurt içinde her dere
cedeki öğrenimleri Devletin parasız yatılı okulların
da veya giderleri Devletçe karşılanmak suretiyle di
ğer okullarda yaptırılır. 

MADDE 8. — Bu Kanun gereğince; 
a) Verilecek tazminat ve bağlanacak aylıkların 

koşulları, miktarı ile ödeme biçimi ve 7 nci maddenin 
uygulanması, Başbakanlığın koordinatörlüğünde bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay için
de Milli Savunma, Adalet, içişleri, Milli Eğitim, Mali
ye, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile Emekli San
dığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle sapta
nır. 

b) Bağlanacak aylıklar Emekli Sandığınca öde
nir ve faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir. 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 7 . - 2 nci maddede 
-sayılanlardan 1 nci maddede belir
tilen amacın gerçekleştirilmesi için 
görevlendirilenlerin sakatlanmaları 
halinde kendilerine, ölümleri ha
linde dul ve yetimlerine, yükardaki 
maddeler hükümlerinden ayrı ola
rak, 15 . 6 . 1978 tarih ve 2150 sa
yılı Vatani Hizmet Tertibinden ay
lık alanların aylıklarının yüksel
mesi hakkında Kanunun hükümle
rine göre de, 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununun 74 ve 77 nci 
maddeleri esasları dahilinde, vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanır 
ve ödenir. Bu aylıklar hiç bir su
retle haciz edilemez. 

MADDE 8. — 5 ve 6 nci mad
delerde yazılı hallerde ölenlerin ço
cuklarının yurt içinde her derece
deki öğrenimleri devletin parasız 
yatılı okullarında veya öğrenim 
giderleri devletçe karşılanmak su
retiyle diğer devlet okullarında 
yaptırılır. 

MADDE 9. — Bu Kanun gere
ğince; a) Bağlanacak aylıkların 
lcoşulları ile verilecek tazminatların 
miktarı, ödeme biçimi, 7 ve 8 nci 
maddenin uygulanması, Başbakan
lığın koordinatörlüğünde bu Ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 3 ay içinde Milli Savunma, 
Adalet, içişleri, Milli Eğitim, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıkları ile 
Emekli Sandığınca birlikte hazır
lanacak bir yönetmelikle saptanır. 

b) Bağlanacak aylıklar Emekli 
Sandığınca ödenir ve faturası kar
şılığında Hazineden tahsil edilir. 

İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

esaslara göre görev malullüğü, ay
lığı bağlanır. 

MADDE 7. — Bu kanunda ya
zılı koşullarda sakat kalanlar ile 
ölenlerin çocuklarının girmek iste
dikleri okulların, giriş şart ve usul
lerine uyulması kaydiyle, yurt için
de her derecedeki öğrenimleri 
Devletin parasız yatılı okullarında 
veya giderleri Devletçe karşılan
mak suretiyle diğer okullarda yap
tırılır. 

MADDE 8. — a) Verilecek 
tazminatın ve yapılacak ödemenin 
biçimi ve 7 nci maddenin uygu
lanma şekli bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde içişleri, Milli Savunma, 
Maliye, Adalet, Milli Eğitim, Güm
rük ve Tekel Bakanlıkları tarafın
dan birlikte hazırlanacak bir yö
netmelikle saptanır. 

b) Bu Kanunun 3 ncü ve 5 nci 
maddesi gereğince % 25 fazla
sıyla bağlanan aylıklardaki bu faz
lalık ile 4 ncü ve 6 nci maddeler 
gereğince bağlanan aylıkların ta
mamı bağlayıp ödeyen sosyal 
güvenlik kurumlarınca faturası-
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 9. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı 
Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanunun bazı mad
delerini değiştiren 6535 sayılı Kanun ve 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanuna 6846 sa
yılı Kanunla eklenen ek madde yürürlükten kaldırıl
mıştı^ 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun gereğince nakdi 
tazminata hak sahibi olanların kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce herhangi bir kanun hükmüne veya 
'bir mahkeme kararına göre kendilerinin veya miras
çılarının aldıkları nakdi tazminat, bu kanuna göre 
hesaplanacak tazminattan mahsup edilir. 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin Ge< 
cici Maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 10. — Millet Meclisi 
metninin 9 ncu maddesi 10 ncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bütçe ka
nunları ile katsayının belirlenme
diği dönemler için bu Kanuna gö
re bağlanacak aylıkların hesabında 
(7) katsayı uygulanır. 

İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
metninin 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin Geçici Maddesi 
aynen 'kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

karşılığınca Hazineden tahsil edi
lir. 

MADDE 9. — 29 Mayıs 1929 
tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazmi
nat Kanunu ile bu Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 6535 sayılı 
Kanun ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanuna 
6846 sayılı Kanunla eklenen ek 
madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

19 . 2 . 1980 tarihli ve 2261 
sayılı Kanunla değişik 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilat Kanununun 86 
ncı maddesinin (C) fıkrasından ya
rarlanmış olanlara, bu Kanunla 
verilecek nakdi tazminatlar mah
suben ödenir. Aym maddenin (A) 
veya (B) fıkraları hükümleri Nak
di Tazminat Kanunu ile birlikte 
uygulandığı takdirde ödenecek 
miktar, bu Kanuna göre ölüm 
halinde ödenecek miktarı aşamaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Ka
nun gereğince nakdi tazminata hak 
sahibi olanların, Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce, 9 ncu mad
denin ikinci fıkrası hükmü saklı 
kalmak şartıyla, herhangi bir ka
nun hükmüne veya bir mahke
me kararına göre kendilerinin ve
ya mirasçılarının aldıkları veya 
hak kazanacakları nakdi tazminat, 
bu Kanuna göre hesaplanacak 
tazminattan mahsup edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1.1.1968 
tarih ile bu Kanunun yürürlük 
tarihi arasında yaralananlarla, sa
kat kalanların kendilerine ödene
cek tazminatlarla, bağlanacak ay
lıklarda ve ölenlerin kanuni varis
lerine ödenecek tazminatlarla, dul 
ve yetimlerine bağlanacak aylık
larda yürürlük tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere bu Kanun 
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Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

Yürürlük: 

--• MADDE 10.— Bu Kanun 1 .1 , 1968 tarihinden MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
itibaren geçerli olacak şekilde yayımı tarihinde yü- maddesi aynen kabul edilmiştir. 
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
Kurulu yürütür. maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Bu Kanunun 
7 nci maddesi 1 . 1 . 1968 tari
hinden geçerli olmak üzere, diğer 
hükümleri yayımı tarihini izleyen 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Millet Meclisi 
metninin 11 nci maddesi 12 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

MADDE 10. — Millet Meclisi 
metninin 10 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi 
metninin 11 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

hükümlerine göre işlem yapılır. 
Yapılacak ödemelerle yürürlük ta
rihinde uygulanan gösterge ve kat
sayı esas alınır. 

MADDE 10. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1014) 




