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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarı
sının maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 
tasarının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddelere geçil
mesi kabul edilmediğinden kanun tasarısının redde
dildiği bildirildi. 

9 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.20'de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
'Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
(Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
iKâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Ali AKTAŞ (AĞTAŞ) Hakkındaki ölüm 

Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 

Tezkeresi. (3/353) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1982) 
(Adalet Komisyonuna : 8.6.1982) 

»>•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

» Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni ISLİMYELt 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 103 üncü Birleşimi açıyorum. 

• « * m ^ •• 

in. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 



Danışma Meclisi B : 103 9 , 6 , 1982 O : 1 

IV. — BAŞKANLIK DİVÂNININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
istenilen Tahir Karaoğuz'un vefatı nedeniyle, adıge-
çene ait Kanun Teklifinin işlemden kaldırılmasına 
dair Turgut Tan'ın önergesi. 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin işlemden kal
dırılmasını isteyen Sayın Tan'ın tezkeresini okutuyo
rum. 

/. — Ednan KAVAKLI Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/7) (S., Sayısı : 129 (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemimizin kanun 
tasarı ve teklifleriyle ilgili bölümüne geçiyorum. 

1 inci maddede Ednan Kavaklı Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin yerini al
masını rica ediyorum. 

Hükümet temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

Tasarılarının Danışma Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülmesi sırasında Bakanlığımı Kanunlar Genel Mü
dürü Kemalettin Alikâşifoğlu'nun temsil edeceğini say
gılarımla arz ederim. 

Cevdet MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
Adalet Komisyonu raporunun okunup okunma

masını oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Rapor daha önce Danışma 
Meclisi üyelerinin ıttılaına sunulmuş bulunduğu için 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyelere söz vermek istiyorum. Söz almak isteyen sayın 
üyemiz?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan müsaade buyurursanız.. 

« (1) 129 S Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir.» 

Damşma Meclisi Başkanlığına 
Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması için 

9 arkadaşımla birlikte kanun teklifi verdiğim Tahir 
Karaoğuz vefat etmiştir. 

Bu nedenle söz konusu kanun teklifimizin işlem
den kaldırılması için gerekenin yapılmasına izninizi 
saygılarımla arz ederim. 

Turgut TAN 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu, bir açık
lama yapmak istiyorsunuz herhalde?... 

Komisyon adına Sayın Muratoğlu, buyurun efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Rapor okunmayacağı için müsaadenizle kısa bir 
açıklama yapmayı muvafık bulduğum için yüksek hu
zurunuza geldim. 

25.9.1957 doğumlu, nüfusta ismi «Ednan» tarzın
da yazılı olan Adnan Kavaklı isimli samk, 20.6.1976 
tarihinde 1.1.1960 doğumlu olan; yani olay tarihinde 
16 yaşında bulunan Tuncay Abbas isimli çocuğu muh
telif vesilelerle kandırıp uzakça bir mahalle götürerek 
yanında taşıdığı bir kasap bıçağıyla (Esasen sanık ka
sap çırağıdır) tehdit edipi çocuğun feryatlarına rağ
men (Ben daha fazla trajik bir tarzda anlatmak iste
miyorum) cebren ırzına geçtiği, bilahara Tuncay Ab-
bas'ın ağlayarak sanığı, şikayet edeceğini söylemesi 
üzerine, sanık Adnan Kavaklı'nın suç delillerini orta
dan kaldırmak ve kendisini cezadan kurtarmak mak
sadıyla Tuncay Abbas'ı orada bir kadın şorabıyla boğ
duğu, boğmaya çalıştığı, öldürdüğü; belki öldürdü, 
belki öldüremedi; ancak, daha sonra yanında bulunan 
kasap bıçağıyla mağdur Tuncay Abbas'ın bidayeten 
başını kesip gövdesinden ayırdığı ve hatta maktulün ta
nınmaması için baş ve yüz derisini tamamen yüzdüğü, 
ayrıca cesedin sağ kolunu omuzundan keserek bu 
vücuda ait parçaları bir dereye attığı, davaya bakan 
Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sabit görül
müştür. 

Sanık suçunu ayrıca itiraf etmiştir. Yapılan duruş
malar sonunda, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi, 19.9.1977 
tarihinde 1977/190 Esas ve 1977/148 sayı ile sanık 
Adnan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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maddesi gereğince idam cezasına çarptırılmasına oy
birliği ile karar vermiş ve Yargıtay Bininci Ceza Daire
since, 24.1.1978 tarihinde 1977/3949 Esas ve 1978/148 
karar sayılı ilamla mezkûr mahkeme hükmü oybir
liğiyle onanmış ve böylece hüküm kesinleşmiştir. 

Olay ve davanın konusu bundan ibarettir. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen başka 

sayın üyemiz?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Madde Ti okutuyorum. 
Ednan Kavaklı Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 

24.1.1978 tarih ve 1977/3949 Esas, 1978/148 Karar sa
yılı ilamı ile kesinleşen, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi
nin 19.9.1977 tarih ve 1977/190 Esas, 1977/148 Karar 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 madde
si gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, 
Tokat Merkez İlçe Sof yon Mahallesi Hane 103, Cilt 
07/01, Sahife 054 de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu, 
Meliha'dan olma 25.9.1957 doğumlu Ednan Kavaklı 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen sa
yın üyemiz?... Yok. > 

1 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2'yi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üyemiz?... Yok. 
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
Madde 3'ü okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üyemiz?... Yok. 
3 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünün kabulünden evvel leh ve aleyhin
de konuşmak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Tasarının tümü Danış
ma (Meclisince kabul edilmiştir. 
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2. — Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekâi Ök-
te ve Arkadaşlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (2J23) (S. Sa
yısı : 125) (1) 

IBAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesinde, 
Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekai öık'te ve 9 
arkadaşının, 62145 ısayılı Harcırah Kanununun 33 ün
cü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun TeklM ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu 'bulunmaktadır. 

»Bütçe - Plan Komisyonunun yerini almasını rica 
ediyorum,. 

(Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı yetki
lilerinin yetki belgelerini okutuyorum. 

Yetki Belgesi 

Unvanı : Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdür
lüğü Başyardımcısı, 

Adı ve Soyadı>: Fahri Uzunefe, 
Kadro derecesi : 1, 
Görevli olduğu konu : Bütçe Kanunu ve diğer 

kanun tasarı ve teklifleri, 
Yukarıda kimliği yazılı Bakanlığımız görevlisi, 

Danışma Meclisi Genel Kurulu ve komisyonlarında
ki görüşmelere Bakanlığımız adına katılmakta yetkili 
kılınmıştır. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü Madde

sinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tekli
finin yapılacak görüşmesinde Bakanlığımızı aşağıda 
adları yazılı yetkililerimizin temsil etmeleri uygun 
görülmüştür^ 

Bilgilerinize arz ederim^ 
Mustafa A. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

A. Necdet Tanay : Müsteşar, 
Ertuğrul Aydemir: Bakanlık Birinci Hukuk Mü

şaviri; 

Cevat Akman: PTT Genel Müdürlüğü Birinci 
Hukuk Müşaviri, 

<a(l) 125 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir.'» 

— 4 — 
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BAŞKAN — Bütçe • Plan Komisyonu raporu
nun okunup, okunmaması hususunu oyunuza sunu
yorum. Okunmasını kabul edenler.*, Kabul etmeyen
ler..;. Bütçe - Plan Komisyonu Raporunun okunma
sı kalbul edilmiştir. 

[Komisyon Raporunu okutuyorum.. 
((Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu) 
IBAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Kantarcıoğlu, buyu
run efendim. 

SELÇUK KİAİNTARCIOĞUU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

6245 sayılı (Harcırah Kanununun 33 ncü madde
sinin ı(ıb) bendinde değişiklik yapılması hakkındaki 
görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzu işgal etmiş 
ibulunuyoramj 

Harcırah Kanununun 33 ncü maddesi, 2562 sa
yılı kanunun ll.'2 nci (maddesiyle yeniden düzenlen
miştir,̂  

Daha önceki Kanunda «'Yurt içinde ve
rilecek yevmiyelerin miktarı ve asgari hadleri»-
tespit edilmişken yeni düzenlemede maddeye, «Yurt
içinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı» başlığı ile 
daha da açıklık getirilmiştir. 

Bu düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine, bütçe kanunlarındaki açıklama
lara ve Genel Kadro Kanunundaki unvanlara pa
ralel olarak hazırlanmış Türkiye düzeyinde bölge dü
zeyinde ve il düzeyinde uygulanacak 1.3, 1,1 ve 0.9 
katsayı esası getirilmiştir. 

(Düzenlemede, Bakanlıklar merkez teşkilatına da
hil kontrolör ve.stajyer kontrolörlükler ile defterdar
lık kontrol'memurlarının yer alması sebebiyle, bun
lara paralel hizmet yapan PTT murakıplarının, ya
ni, kontrolörlerinin de madde kapsamına alınması 
öngörüldüğünden, teklifin her yönü ile" açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir. 

'Milletlerarası Standart Meslek Sınıflandırma 
Rehberine göre, «konrolör» unvanı sadece tekstil 
alanında kullanılmaktadır. Memleketimizde Sağlık, 
Genel idare ve Teknik Hizmetler sınıflarında bu 
unvanlı personel bulunmaktadır^ 

Kontrolör kimdir?... «Bir işin doğru ve usulüne 
uygun yapılıp yapılmadığını inceleyendir.» 

Memleketimizde halen kullanılan görev yerleri
nin bazıları ise şöyledir: 

(Başkontrolör, yol kontrolörü, cer kontrolörü! te
sisler kontrolörü; yol başkontrolörlüğü, cer baş-
kontrolörlüğü; ticaret kontrolörü, hareket kontrolö- , 
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rü, tesisler kontrolörü, hesap kontrolörü, teknik 
kontrolör, hava trafik kontrolörü, kumaş kontrolö
rü, bina ve mal kontrolörü, teftiş kurulu kontrolö* 
rü, trafik kontrolörü, işçi kartı kontrolörü, ikmal 
kontrolörü, kooperatif kontrolörü, kalite kontrol 
kontrolörü, tapu sicil kontrolörü, hava trafik kontro
lörü, inşaat denetmeni, enıspektör. 

Murakıp (Denetçi) kimdir?.,, «Bir ticarî mües
sese, özel enstitü veya resmî dairemin muhasebe ka
yıtlarım ve malî beyannamelerini inceleyen ve bun
ların tam ve doğru olduğuna dair beyanda bulunan
dır.» Bankalar yeminli murakibı, Sayıştay denetçisi 
veya Sayıştay savcısı gibi, 

Müfettiş kimdir?.. «Kurum ya da kuruluşun mer
kez ve taşra birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının her 
türlü iç ve işlemlerini burada çalışan personelin gö
rev ve memur nitelikleriyle ilgili hal ve hareketlerini 
özel kanunlarına, tüzük ve yönetmeliklerine göre 
teftiş eden, denetleyen, gerekli inceleme, araştırma 
ve soruşturmalarım yapan yetkili». 

Bunlar kimdir personel.rejimimizde?.. Eğitim-mü
fettişi, tahkikat müfettişi, ilköğretim müfettişi, ba
kanlık müfettişi, denetmen, genel müdürlük müfettişi, 
belediye müfettişi; 4 üncü sınıf, 3 üncü sınıf, 2 nci 
sınıf, 1 inci sınıf müfettiş; müfettiş yardımcısı, baş
müfettiş, müşavir müfettiş, işletme müfettişi, müşa
vir başmüfettişi, ticaret ve hâsılat müfettişi, sağlık 
müfettişi, kooperatif müfettişi, fen müfettişi, polis 
müfettişi vesaire.... 

Bu tariflerden kontrolörün müfettişten çok farklı 
olduğu açıkça görülmektedir. PTT'de görüldüğü gibi, 
yönetmeliklerle bazı kurum ve kuruluşlar kontrolörleri 
teftiş kurulu içerisine altmışlardır. Halen genel ve 
katma bütçeli kurumlar ve KİT'lerde kontrolör un
vanını taşıyan personelin durumu, mevcut kadro ve 
çalışan personele göre sayıları ise şöyledir : 

Başbakanlıkta 6 nci dereceden 1 tane, Devlet 
Personel Dairesinde 5, 6, 7, 8, 9, uncu dereceden 20 
tane; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde, 3, 4, 5, 6 
dereceli kadrolarda 396 tane; Adalet Bakanlığında 
3 ve 4 üncü derecede 5 tane; Maliye Bakanlığında 
denetçi, kontrolör, kontrolör yardımcısı, gelirler kont
rolörü, millî emlak kontrolörü, bütçe kontrolörü, Ha
zine kontrolörü, bankalar yeminli murakıbı, hesap 
uzmanı, hesap uzman yardımcısı olmak şartıyla 
2.059 tane; Ticaret Bakanlığında 2, 3, 4, 5, 6, 7, S, 
9, 10 uncu dereceden olmak şartıyla 90 tane; Sağ
lık Bakanlığında 3 ve 4 üncü derecelerden 2 tane < 
(«Sıtma Kontrolörü» adı altında); Gümrük ve Tekel 
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Bakanlığında 2, 4, 7, 8, 9 uncu derecelerde 44 tane; 
Tekel Genel Müdürlüğünde 26 tane; Devlet "Hava 
Meydanları Genel Müdürlüğünde 58 tane; Devlet 
Hava Meydanlarında, ayrıca Teknik Hizmetlerde Ha
va Trafik Kontrolörü olarak 152 tane; Devlet Me
teoroloji Genel Müdürlüğünde 85 tane; Orman Ge-
Genel Müdürlüğünde 12 tane; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığında 35 tane; Kültür ve Turizm Bakanlığın
da 28 tane; İmar ve İskân Bakanlığında 15 tane; 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığında 103 tane; 
Devlet Tiyatrolarında 4 tane vardır. 

KİT'lerde ise : Yüksek Denetleme Kurulunun 
109 tane uzmanı vardır aym görevi yapan TRT'de 
114 tane, emekli Sandığında 192 tane, Devlet Yatırım 
Bankasında 3 tane, Türkiye Cumhuriyetti Merkez 
Bankasında 98 tane; Ziraat Bankasında 27 tane; Halk 
Bankasında 26; İstanbul Emniyet Sandığında 2; Yurt 
Ürünlerinde 1; Toprak Mahsulleri Ofisinde 71; Çay-
Kur'da 23; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünde, 110'u Genel İdare Hizmetle
rinde ve 107'si Teknik Hizmetlerde olmak şartıyla 
217; PTT Genel Müdürlüğünde, 201 tanesi Genel 
İdarede, biri Teknik Hizmette olmak şartıyla 202; Sü-
merbank'ta 4; Makine Kimya'da 1; TKİ'de 36; SE-
KA'da 9; Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nda 
5; Etibank'ta 3; TEK'te 3; MTA'da 17; Petrol Ofis'de 
11; Türkiye Emlak Kredi Bankası'nda 8 ve son ola
rak İller Bankası'nda 8; Ankara İmar Limited'de 1; 
İstanbul İmar Limited'de 1; Sosyal Sigortalar Ge
nel Müdürlüğü'nde ise 7 tane kontrolör bulunmak
tadır. 

Bu durum karşısında, Teklif ile ilgili Komisyon 
Raporunda yazılı müspet görüşlere katılmak mümkün 
değildir. 

PTT dışında, saydığım merkez teşkilatında bu 
kadar mağdur personel varken, Genel İdare Hizmet
leri sınıfında 201 ve Teknik Hizmetler sınıfında 1 ol
mak üzere sayısı 202 olan bu kadar personel için ay
rıcalık tanımak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nununun temel ilkelerine ters düşmektedir; ancak 
Maliye Bakanlığı personeline tanınan ayrıcalık da 
dikkat çekicidir. 

İleride düzeltilmesini temenni edeceğimiz bu du
rumu devam ettirmenin veya yenisini eklemenin ha
talı bir yol olduğunu açıklarken, «Denetim Hizmet
leri» diye kanunsuz olarak ihdas edilen bu sınıfa 
sağlanan % 20, % 17,5, % 15 özel hizmet tazmina
tının da böyle bir teklife yol açtığını belirtmek iste

rim. Ayda net olarak aylık, yevmiye ve yanödeme 
dışı 12.000, 10. 500 ve 9.000 Türk Lirası noksan 
almak, elbetteki bu Teklifi haklı olarak huzurunuza 
getirmiştir. 

Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum: 
Teklifin Komisyonca geri alınmasını, bazı perso

nele verilip, aynı unvanda bazı personele verilmemesi 
adalet ölçülerine sığmayacağından, yeni' ve genel bir 
düzenlemenin yapılmasını arz ve teklif eder, Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz Kanun Teklifinde imzası 
olan bir arkadaşınız sıfatıyla, teklifin ımalhiyeti hak
kında açıklayıcı bilgi vermek ve bu konudaki dü
şüncelerimi kısaca arz etmek işitiyorum. 

Yaptığımız incelemelere göre, bugün PTT Teş
kilatı içinde 22 bölge müdürlüğü ve üç telefon baş
müdürlüğü bulunmaktadır. Buralarda 13 bini aşkın 
işyeri mevcuttur. Halen PTT Teşkilatı içinde bu iş
yerlerini teftiş, denetleme ve soruşturma işleri ile 
görevli olarak müfettiş kategorisine dahil 86 müfet
tiş ve müfettiş yardımcısı vazife görmektedir. 

Bunların, teftiş, soruşturma ve inceleme işlerini 
ifade sayıları yeterli bulunmamaktadır. İşte bu mak
satladır ki, Teftiş Heyeti bünyesine dahil olarak, 
PTT Teşkilatı içinde kontrolörlük ihdası edilmiştir. 
Kontrolörlüğün ihdası gayesi, bir yerde bölge esa
sı üzerine, o bölge dahilinde acele olarak teftiş, tet
kik ve tahkik konuları çıktığı zaman, süratle bu 
kontrolörleri oraya izam eylemek ve zaman kaybın
dan, yol masrafından da tasarruf gayesi ile görevin 
en kısa zamanda yürütülmesini sağlamaktır. 

Bugün PTT Teşkilatı içinde, Teftiş Heyeti kont
rolörlerinin görevi, aynen PTT müfettişlerine ve mü
fettiş yardımcılarına verilenler gibidir, yani bunlar 
da aynen müfettişler gibi, teftiş, tetkik ve tahkik 
yapabilirler.; Bunun dışında, bölge içinde teftiş, tet« 
kik ve tahkik yapabildikleri gilbi, müfettişlerle bir
likte veya ayrıca re'sen bölge dışında da, program
lar icabı, yani teftiş programlarının uygulanması 
cümlesinden olarak görev ifa edebilmektedirler. 

IBir yerde, bu tür bir 'görevin ihdasında arz ey
lediğim gibi kamu yararı mevcut olup, müfettişler 
dışında kontrolörlük ihdası, bir hizmetin zarureti 
icabı olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

^ 6 — 
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Diğer kuruluşlara bir göz attığımız zaman; muh
telif bakanlıklarda teftiş ve denetim hizmetlerini gö
renler, daha doğrusu 'bu 'hizmetler birtakım gruplan-
dırmalara tabi tutulmuştur. Yaygın olarak her za
man Maliyeyi örnek alıyoruz, ben de onu alayımı.! 
Örneğin; Maliyede bir Maliye Teftiş Heyeti var, He
sap Uzmanları Kurulu var, bankalar yeminli mura
kıpları var, Gelirler Genel Müdürlüğü kontrolörleri 
var. Hazine kontrolörleri var (Türk Parasının Kıy
metini Koruma Kararları ve Tebliğlerinim uygulan
masını sağlayan) bir de ayrı olarak Defterdarlığın 
kontrolör memurları var. 

IDemek ki, bu altı grup içinde yer alan hizmet 
erlbalbı, 'kendilerine göre, diğerlerinden çok değişik 
göröv ifa ekmektedirler, İşte, PTT Teşkilatında da, 
(müfettişlerin yanında, ayrıca ıbir de kontrolörlük teş
kilatı 'kurulması, Maliyedeki bu ıhizmet ayrımına pa
ralel şekilde, PTT içinde hizmet ayrımını ve teftiş, 
ıtetkık ve ıkontrol işlerini layıkı 'veçhile yürütebilmek 
içindir.,' 

ıBir yerde, kontrolörlük ihdasındaki zaruretlerden 
'bir tanesi de, müfettişler PTT Teşkilatı içinde ve di
ğer yerlerde olduğu gibi, merkezden emir alan de
netim elemanlarıdır. Halbuki, teftiş heyeti 'kontrolör
lerine, hem merkezden Teftiş Heyeti Reisi görev ve
rebildiği gibi, 'biraz önce konuşmamın başında da 
belirttiğim üzere, bölge içindeki bölge müdürlükleri 
veya başmüdürlükleri ve Teftiş Heyeti kontrolörle
rini vazifelendirebilirler. 

Düşününüz; Van bölgesiinde bir teftiş, tetkik ve 
tahkiki (gerektiren herhangi bir husus çıktığı zaman, 
Ankara'dan veya İstanbul'dan müfettiş gönderilmesi 
zaman alacaktır, masraf kaybına yol açacaktır ve 
(hizmetin de belki görülebilmesi, o hususu incelemek, 
tetkik, tahkik etmek için zaman geçiriimesini gerek
tirebilecektir., Oysa, bölge başmüdürlükleri ve mü
dürlükleri bölge içinde kontrolörleri kendi emir ve 
insiiyatilflerinde göreviendirebildikleri için, oraya kısa 
zamanda ulaşılması, tetkik ve tahkiki icap eden hu
susların da kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi müm
kün olabilecektir,, 

iPTT Teşkilatı içinde, Teftiş Heyeti kontrolör
lerinden ayrı olarak, daha üç sınıf kontrolör vardır. 
©unların birincisi; Posta İşletme Kontrolörü, diğeri 
Telgraf - Telefon İşletme Kontrolörü, üçüncüsü de 
Muhasebe Kontrolörüdür^ Bu üç nevi kontrolör, hiç
bir şekilde denetim görevi ifa etmedikleri için, Tef
tiş Heyeti kontrolörleri ile bir benzerlik arz etmek-
tedir,ı I 

Eskiden Teftiş Heyeti 'kontrolörleri, müfettişler 
gibi (6245 sayılı Harcırah Kanunu yönünden) işlem 
görmekte ve onlar gibi yevmiye almaktaydılar. An
cak, arada (Zannediyorum evvelki sene olacak) büt
çe kanununa ıkonulan bir hükümle, bunlar haıkkında 
kıyas yoluyla bir uygulama yapılması önlendiği için, 
Teftiş Heyeti kontrolörleri bu sayılanlar içinden 
çıkarılmış olmaktadır. Malumlarınız, 6B45 sayılı Har
cırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) 'bendinde, 
hangi unvan ve sıfata sahip olan denetim elemanla
rının, Harcırah Kanummda müfettişler gibi, yevmi
ye alabilecekleri ve onlar ıgibi işleme tabi tutulacak
ları açıklıkla belirtilmiştir.: 

IBir yerde, PTT kontrolörleri sadece (Onu vurgu
lamak istiyorum) bölgeleri içinde görev dfa etme
mektedirler^ Hem bölge içinde, hem de bölge dışın
da senelik teftiş programları ile müfettişlerle birlik
te veya onlardan ayrı olarak da görev ifa etmekte
dirler; ama yine misalle bir mukayese yapmam icap 
ederse, örneğin Defterdarlık kontrol memurları ıken-
di bölgeleri içinde ancak vergi işleri ile ilgili husus
larda inceleme yapmaktadırlar; bunların teftiş, tetkik, 
tahkik yetkileri asla bulunmamaktadır. Bir yerde, 
defterdarlık kontrol memurlarına bu hakkı tanıyo
ruz, oysa müfettişler gibi bu yetkilere sahip kontro
lörleri bundan hariç tutuyoruz. 

PTT Teftiş Heyetli Kontrolörleri Yönetmeliğin
de, bu kontrolörlerin imtihanla alınabilecekleri ve 
müfettişlerin sahip oldukları teftiş, tetkik ve tahkik 
yetkilerine sahip oldukları zikredilmiştir. 

Ayrıca, bir de müfettişlerle birlikte alınmaya pa
ralel şekilde son olarak, Resmî Gazetenin 14 Mayıs 
1982 tarihli nüshasında, PTT Teftiş Kurulu Kontro
lörleri Yönetmeliğinim 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmiş bulunmaktadır. Bu fıkrayı müsaadenizle 
aynen okuyorum: 

«PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliği esaslarına göre 
açılan müfettiş yardımcılığı yazılı ve sözlü yarışma 
sınavım kazanan, ancak bu sınav sonucunda yapılan 
atamalardan sonra, kadroların kapanması nedeniyle 
müfettiş yardımcılığına atanma olanağı bulunmadığı 
için hakları düşen adaylardan istekli olanlar da sınav
daki başarı sırası ile Teftiş Kurulu Başkanlığındaki 
kontrolör yetiştirme kadrolarına atanabilirler. 

Demek ki, bir yerde PTT Teftiş Heyetine dahil 
müfettişlerin alınabilmelerii için açılmış bulunan im
tihandan da bunlar geçebiliyor demektir. Demek ki, 
o kapasitede kişiler oldukları da kabul ediliyor de
mektir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
PTT Teşkilâtı içinde kontrolörlerin sayısı 78 idi. 

Şu son iki sene içinde bunların sayısı 28'e düşmüştür. 
Bu hususu da dikkatlerinize arz ediyorum. Zira bir 
yerde, marifet, iltifata tabidir; peyderpey ayrılma
lar olmaktadır ve müfettişlerin zamanında ulaşama
yacağı yahut yeterli olamayacak bulunduğu sahalar
da bu boşluğu dolduran kişilere PTT Teşkilatında 
son derece ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu, Sayın Kantarcıoğlu'nun belirttiği gibi, hiç de 
bir ayrıcalık değil, ortaya çıkmış bulunan adaletsiz
liğin, haksızlığın giderilmesi, telafi edilmesi maksa
dına matuf bulunmaktadır. 

Hepinizi saygılarımla selamlar, teşekkür ederim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Görüşülmekte olan Kanunun çok kısaca mahiye
tini, gerekçelerini ve bu konudaki görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Kanun, tek cümleyle, PTT Genel Müdürlüğü Tef
tiş Kuruluna bağlı kontrolör ve stajyer kontrolörle
rinin 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) 
fıkrası kapsamına alınmasını istemektedir. 6245 sa
yılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası ise, 
görev nitelikleri genelinde; teftiş, inceleme, denetle
me ve soruşturma mahiyetinde olan bir kısım kamu 
görevlilerine harcırah verilmesi konusunda bir deği
şiklik getirmektedir. Buna göre, aynı Kanunun 33 ün
cü maddesi; eğer Türkiye çapında bu görevler veri
liyorsa bir kişiye, birinci derecede devlet memuru 
harcırahının, kadrosu nazarı itibare alınmadan, 1,3 
katına kadar, bölge çapında bu görev veriliyorsa, 1,1 
katına kadar ve il çapında bu görevi yüklenmişse bir 
görevli, o takdirde 0,9 katına kadar kendisine harcı
rah verileceğini öngörüyor. 

Bu şartların PTT kontrolör ve stajyer kontrolör
lerine de uygulanması istenmektedir, özeti bu Kanu
nun. Niçin isteniyor?.. Gerekçeler bize verilmiş dos
yalarda ifade edilmiş durumda. Evvela deniyor ki, 
«Bu elemanlar, 1981 Malî Yılının başlangıcına ka
dar bu harcırahları fiilen almaktaydılar. 1981 Yılı (Büt
çe Kanunu ile getirilen bir hüküm, (27 nci madde) 
kıyas yolu ile bu maddede sayılı olanlarm dışındaki
lere bu harcırahların verilemeyeceği gibi kesin ma
hiyette bir hüküm ihdas ettiği için, bu görevliler bu 
tarihten itibaren bu harcırahları alamamışlardır.» 

Netlice ne olmuştur?.. PTT hizmetleri fevkalâde 
önemli, Türkiye çapında yaygın hizmetlerdir; dene
tim aksamıştır. Çünkü, denetimde, PTT'de bu şekil
de çalışan kontrolör ve siıtajyer kontrolörlerin sayısın
da büyük bir azalma olmuştur. Harcırah verildiği 
için bir cazibe unsuru olarak kullanılan bu sistem 
ortadan kalkınca, eskiden mevcut olan kontrolörler, 
Teftiş Kuruluna bağlı olan kontrolörler, yavaş ya
vaş azalmaya başlamışlardır; biraz evvel Sayın Uzun-
oğlu arkadaşımızın ifade ettiği gibi, sayısı 20-30 mer
tebesine düşmüştür. 

Bir başka gerekçe: 

(Aslımda, biraz evvel de arz ettiğim gibi, gerekçe
lerini ve görev niteliklerini nazarı. itibare aldığımız 
takdirde, bu teklif, pekâlâ makul bir teklif olarak 
telakki edilebilir. Ancak bir husus var; bu nitelikte gö-

Demyor ki, «Bu kontrolör ve stajyer kontrolör
ler de, tıpkı 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi
nin (b) fıkrasında görev nitelikleri belirtilen kamu 
görevlileri gibi görev yapmaktadırlar; aynı nitelikte 
görevli yapacak vaziyettedirler.» Nedir o nitelikler?.. 
Biraz evvel saydığım gibi; bunlar da teftiş yapabilir, 
bunlar da inceleme yapabilir, bunlar da soruşturmaya 
memur edilebilirler, öbürlerinin vasıfları da buydu; 
o zaman bu ayrıcalık niye?.. Kaldı ki, 33 üncü mad
denin (b) fıkrasında, «Müfettiş niteliğinde olmamak
la birlikte, bunlara benzer, hatta isimleri kontrolör 
olan bir kısım kamu görevlisi, bu haklarından istifa
de etmektedir. O halde PTT'deki kontrolör ve staj
yer kontrolörleri de bu çerçeve içinde mütalaa ede
lim, onlara da bu hakkı tanıyalım.» diyor Kanun. 

Bu gerekçeler, aslında genel hatlarıyla mütalaa 
edildiği takdirde yerinde olarak görülmektedir. Haki
katen, benzer nitelikte görev yapan kamu personeli 
arasında, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 
(b) fıkrasına girip girmeme bakımından bir ayrıcalık 
yapılmıştır, binaenaleyh bir haksızlık belki doğmuş
tur. Tabiî, bunun bazı gerekçeleri var. Yalnız bu id
dialar, 1981 Yılı Bütçe Kanunu görüşülürken komis
yonlarda teker teker dile getirilmiş; fakat ters birta
kım düşüncelerle, PTT kontrolörleri bu kapsam içi
ne alınmamışlardır. Sonra, 6245 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapan, 15.12.1981 tarihinde yürürlüğe giren 
2562 sayılı Kanun, 33 üncü maddenin (b) fıkrasını 
değiştirmiş, yeni şekline sokmuştur. Bu Kanunun çe
şitli komisyonlarda müzakereleri safhasında da PTT 
ilgililerince bu iddialar ileri sürülmüş; fakat gerek 
Millî Güvenlik Konseyi komisyonlarında, gerekse 
Konsey nezdinde itibar bulmamıştır. 
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rev yapıp da 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi 
b) fıkrası şümulüne alınmayan personel yalnız PTT 
kontrolörlerinden ibaret değil. Biraz evvel değerli ar
kadaşımız saydı; gerek kamu iktisadî teşebbüslerinde, 
gerek katma bütçeli idarelerde, gerek bankalarda bu 
nitelikte, aynı nitelikte, aynı vasıflara haiz personel 
çalışmaktadır. Eğer PTT kontrolörlerine bu hak ta
nınır da onlara tanınmazsa, bu sefer ikinci bir haksız
lık ortaya çıkmış olacaktır. 

Benim görüşüm; bu Kanunun, bu sistemin, 
yalnız PTT kontrolörleri için değil, benzer nitelikte 
görev yapan diğer görevlilere de teşmili mahiyetin-
dedlir. 

Kanunun müzakeresi safhasında komisyonlarda 
arkadaşlarımız, «Bu nitelikte kontrolör görevi ya
panların fevkalâde az olduğunu veya mevcut bulun
madığını, PTT kontrolörlerinin diğerlerine nazaran 
bir değişlik yönleri olduğunu» ifade buyurdular ve 
«(Bunlar yüksek tahsilli elemanlardır. İkincisi, bun
ların hepsine Genel Müdürlüğün talimatıyla, teftiş, 
denetim, inceleme ve soruşturma görevi verilmekte
dir.» dediler. Elimde bir yönetmelik var, bu PTT'ye 
ait değil, bir başka kuruluşa ait yönetmeliktir. Ora
daki bu nitelikleri, oradaki kontrolörler için aranan 
nitelikleri müsaade ederseniz okuyacağım; «Teftiş ve 
Kontrol Kurulu Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği.» 
«Kontrol» kelimesi, kontrolörlerden dolayı geliyor. 

«Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, müfettiş ve 
müfettiş yardımcıları, başkontrolör ve kontrolörle
rin. (Müessesenin adını söylemiyorum) Personel Yö
netmeliğinde memur olabilmek için belirtilen nitelik 
ve koşullardan başka; Hukuk, Siyasal Bilgiler, ikti
sat Fakültesi, Yüksek Ticaret Mektebi, İktisadî ve Ti
carî İlimler Akademisi, teknik üniversiteler ve mü
hendis okullarının, müessesenin çalışma alanına gi
ren uzmanlık konularıyla ilgili fakülte veya bölüm
lerden mezun olmuş veya bunların dengi olduğu Mil
lî Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yerli ve yaban
cı yüksekokul veya fakültelerin birisini bitirmiş ol
ması, sicil ve karakteri bakımından engel bir halin 
olmaması lâzımdır.» Yani nitelik, tahsil bakımından 
aynı PTT gibi. Görev verme bakımından.. Onu da 
arz edeyimı: 

«Başkontrolör ve kontrolörler Teftiş ve Kontrol 
Kurulu Başkanının gerekli görmesi ve Genel Müdür
lüğün onaylan ile bulundukları yerlerde veya taşra 
örgütünde ve müessesemin ortaklığı olan kurumlar
da..» Ortaklığı bulunan kurumlar dahil, «...teftiş ve 

tetkiklerde bulunabilecekleri gibi; tahkikat yapmaya, 
teftiş, tetkik, tahkik raporlarıyla fezlekeler düzenle
meye de memur edilebilirler.» 

Demek ki, bu nitelikte görev yapan kontrolörler 
sadece PTTMe mevcut değildir, diğer müesseselerde 
de vardır; onların yönetmelikleri olmadığı için hepsi
ni okuyamıyorum, ama bu bir örnektir. Bu nitelik
te başka kamu kuruluşlarında da kontrolörler mev
cuttur. 

O nedenle; haklı olan bu teklifin, aslında, ben 
yalnız PTT için değil, tüm bu nitelikteki kuruluşlar 
için de, kuruluş personeline de uygulanmasının uy
gun olacağını düşünüyorum ve bu maksatla da bir 
önerge hazırlamış bulunuyorum; bunu da Sayın Baş
kanlığa takdim ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
iSöz almak isteyen başka sayın üyemiz?.. 
Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 

PTT kuruluşlarını diğer kuruluşlarla mukayese 
etmek mümkün, fakat mümkün de değil. Çünkü bir 
bölge müdürlüğünün beş, altı ilde kuruluşu olabilir, 
fakat PTT kadar bütün ilçelere, bütün bucaklara, bü
tün köylere1 yayılmış bir kuruluş yoktur. PTT'nin 
hizmetleri günlüktür, saatliktir, dakikalıktır. Bu ba
kımdan, en kısa zamanda denetime tabi tutulması ge
reklidir, diğer bölgesel kuruluşlarla mukayese edeme
yiz; bir özelliği vardır PTT'nin. O bakımdan, teklifin 
lehindeyim. 

Arz ve teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BASK1AIN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Efendim; huzurunuza gelmiş bulunan Yasa hak

kında karar verebilmek için, ben naçizane, PTT'nin 
hizmetleri hakkında biraz bilgi arz etmek işitiyorum. 

PTT, 70 bin civarındaki personeliyle Türkiye 
sathına yayılmış ve 13 bin dolayındaki şubesiyle Tür
kiye'nin her köşesinde, her kazasında hatta her kö
yünde» mümkün olduğu takdirde, şube açmaya çalı
şan, hizmet götüren, mektup götüren, telefon götü
ren, para götüren, değerli koli götüren ve devletin 
değerli evraklarını götüren bir müessesedir. Hizmet 
24 saat devamlıdır. Bunu unutmamak lazım; 24 saat 
devamlıdır. Kesinti mevzubahis değildir. Herhangi 
bir yerde PTT'ye telefon edip bir şehirlerarası ko-
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nuşması istediğiniz zaman, «Efendim, burada bir usu-
usulsüzlük oldu, Ankara'dan müfettiş bekliyoruz, 
onun için iki gün müddetle şehirlerarası kapalıdır» 
diye cevap veremez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
PTT Teftiş Kuruluna bağlı kontrolörler vardır. 

Bu kontrolörler bölgelerde görev yaparlar. Kontro
lörler emirleri bölge başmiüdürüniden ve Genel Mü
dürlükten alırlar. Teftiş Kuruluna bağlı müfettişler 
ise, emri doğrudan doğruya Genel Müdürden alır; 
fark buradadır. Birisi emri, Bölge Başmüdüründen 
de alabilir, öbürü emri doğrudan doğruya Genel Mü
dürden alır. 

Şimdi düşünelim: Ankara'da mevcut müfettişle
rin Ardahan'da, Kars'ta, Posof'a, Edirne'de, herhan
gi bir yerdeki bir yolsuzlukta derhal vaziyet etmesi
ni istediğimiz zaman, Başmüdür Ankara'ya telefon 
edecektir, Ankara, ertesi gün saat 9 olmasını bekle
yecektir, 9'da müfettişe görev verecektir, .müfettiş 
en seri vasıtayla; uçak veya arabayla oraya hareket 
edecektir ve oraya gittikten sonra da, kaç gün geçer
se geçsin, vaziyete muttali olacak, evrakı müspitele-
rini toplayacak ve ondan sonra hizmetin devamına 
karar verecek. Böyle devamlı hizmet olmaz arkadaş
lar. 

Simidi, öbüründeki gaye şudur: Herhangi bir böl
gede paraya, hizmete, tekniğe, kıymetli kâğıtlara mü
teallik herhangi bir suiniyet vulku bulduğu zaman, 
derhal Başmüdür, emrindeki kontrolöre emrini verir, 
kontrolör tahkik, tetkik yapmak için göreve gider, 
yani derhal vaziyet eder, gerekli bilgileri ve done
leri alır ve «Hizmete devam» emrini verir, ondan 
sonra soruşturmaya geçer. Eğer bu tahkikatın derin
leştirilmesi gerekiyorsa Ankara'dan müfettiş ister, < 
aksi halde kendisi raporunu verir, tecziyesini Başmü
dürlük yapar. Hizmetin devamlılığı böyle mümkün
dür, aksi halde hizmetin devamlılığı mümkün değil
dir. 

Sayın Haznedar'ın söylediğine katılıyorum; an
cak bir tek nokta var: PTT Kontrolörleri Yönetme
liği 1975 yılında çıkmıştır. O da yüksek tahsillileri 
öngörür; ancak bir şartla; imtihan şartı vardır. Mü
fettişlerde aranan vasıf nedir?.. Yüksek tahsilli ola
cak; Siyasal Bilgiler, Ortadoğu Siyasî İlimler, Hukuk, 
İktisat mezunları imtihanla alınır. Kontrolörlerde 
de aynıdır. Aynı okul mezunları imtihanla alınır. 

Biraz önce bir sayın arkadaşım arz ettiler; Teftiş 
Kuruluna müfettiş olarak, imtihana girip de kaza-
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nanlar, müfettiş yardımcılığı kadrosu dolmuşsa kont
rolör olarak atanırlar. Yani demek ki, görevde de
vam esastır, görev devamlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
PTT, Türkiye'de askerî cihete, sivil cihete, tica

rî cihete, ekonorn'iye, turizme, TRT'ye hizmet eden 
bir müessesedir. Türkiyenin her tarafında eskiden 
radyo paralarını toplardı, şimdi televizyon paraları
nı da topluyor. Hizmet devamlıdır ve Türkiye'de alt
yapıda en önde gelen bir kuruluştur PTT hizmetleri. 
Böyle bir hizmet veren, 70 bine yakın personeli bu
lunan bir kuruluşta yapılan hizmetlerin tam, kusursuz 
ve süratli olması elzemdir. 

işte bu nedenle bu kuruluşun etkin bir denetim 
mekanizması ile de mücehhez olması gerekir, işte 
PTT, bu denetim mekanizmasını bu şekliyle teessüs 
ettirmiştir. 

Türkiye'de norm kadro yoktur. Eğer norm kad
rolar teessüs etmiş olsaydı belki bunların ismi başka 
olurdu. 

Biraz evvel, Sayın Bakan gelmeden önce, Maliye 
Bakanlığı Temsilcisinin unvanını duyduk: Bir Genel 
Müdürlüğün Başyardımcısı. Başka devlet dairelerin
de başyardımcılık var mıdır?.. Yoktur. O halde Tür
kiye'de norm kadro henüz teessüs etmemiştir. Bura
da mühim olan hizmettir, hizmete bakacağız, kararı 
ona göre vereceğiz; isim mühim değildir. Eğer bu 
yapılan hizmet bizi tatmin ediyorsa, «Gereklidir» di
yebiliyorsak rahatlıkla, «Evet» diyeceğiz; öıbür ta
rafı ayrı bir formalite icabıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi duruma bakıyoruz; Maliye Bakanlığı PTF 

nin kadrolarını çıkartırken kontrolörler, Teftiş Ku
rulu için 4 üncü derece kadro ihdas etmiş, diğer de
recelerde de kadro ihdas etmiş. 1982 yılında yan-
ödemelerd verirken yine Sayın Bakanlık, «Teftiş Ku
rulu kontrolörleri müfettişlik yapar.» diye yazmış. 
Yine Teftiş Kurulu kontrolörleri kadro derecesine 
göre parantez içinde yazmış, (Teftiş Kurulu kontro
lörlüğü müfettişlik yapar). Yanödemeleri verirken 
de aynen şöyle demiş; «(Başmüfettişler, müfettiş, mü
fettiş yardımcısı, kontrolör, (Teftiş Kurulu için) 
Teftiş Kurulu kontrolörleri ve ayriı yanödemeyi ön
görmüş» demekki hizmeti Bakanlık da kabul etmiş, 
ama bir noktaya gelmiş, 33/b maddesinde daha ön
ceki sene olmayan deftardarlık kontrolörleri, orta tah
silli, onları koymuş, bunları çıkarmış. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Cevap 
vereceğim. 
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AYHAN FIRAT — Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Sayın Bakan, «Cevap vereceğim» diyor. 

Ben burada 1 ay önce Maliye Bakanlığının çıkardığı 
657 sayılı Yasaya ek 2595 hakkında da gündem dı
şı bir konuşma yaptım, sayın arkadaşım da yaptı, bir 
diğer sayın arkadaş da yaptı; bugüne kadar hangisi 
düzeltildi?. 3 üncü derecenin 8 inci kademesindeki 
bir personel Şubatta terfi ediyor, yine 3 üncü dere
cenin 8 inci kademindeki bir personel Martta terfi 
ediyor, yani Şubatta terfi eden daha kıdemli. Bir ba
kıyorsunuz Martta terfi eden Şubatta terfi edenden 
5250 lira fazla alıyor. Bunların hepsi zabıtlarda. 
Bunların hepsine tek tek göznuru döktüm çıkardım 
buraya, konuştum. Hangisi düzeltildi?.. Hiç birisi. 
Buraya arkadaşlar bir Yasa geldi. Neydi bu Yasa?.. 
Fiilî Hizmet Zammı. Bakanlık müsaade istedi. «Ben 
tümünü toplayıp, getireyim» dedi. 2,5 ay oldu arka
daşlar nerede?.. 
• iMuhterem arkadaşlarım; 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın ökte. 
ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri, Cumhuriyet Hü
kümetinin Sayın Bakanı ve temsilcileri; 

BAŞIKAN — Sayın Ökte, lütfen Genel Kurula 
hitap etmenizi rica ediyorum. İçtüzüğümüz biliyor
sunuz Başkanlığa ve Genel Kurula hitabı öngörüyor. 
Lütfen efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Sayın Ökte baş
tan beri aynı hitap tarzını kullanır efendim. 

Efendim, uzun bir gecikmeden sonra Kanun Tek
lifimiz huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Mesele 
çok açıktır efendim. Mesele, tamamen .bir hizmetin 
gereğidir. Konu bir personel meselesi değildir. Ko
nuyu bir personel meselesi yaklaşımıyla ele almak 
doğrudur, ama bu mesele, o mesele değildir. Bugün 
sayın üyelere tek tek dağıttığım dosyalarda yılda 50 
milyar bir geliri toplayan ve 40 milyar bir harcama 
yapan ve Türkiye'nin en önemli hizmetinin sorumlu
luğunu taşıyan tek şahıstan, devletin en yüksek ku
rumuna kadar; haberleşme hak ve özgürlüğünün so
rumluluğunu taşıyan bir teşkilatın meselesidir bu. 
Bu, herhangi bir İktisadî Devlet Teşekkülüyle kıyas-
lanamaz. Bir bankayla kıyaslanamaz. Bu, hepimizin 
ilgilendiren bir meseledir. Eğer biz haberleşme gü
venliğini, haberleşme özgürlüğünü, devlet çapında 
istihbaratın güvenliğini, ve devlet çapında bu güven
liğin gereklerini yerine getirmek istiyorsak; onun ica
bını yapmamız gerektir. 

Konu yeni değildir. Konunun tarihî şartlan var
dır. Birkaç yıllık da bir konu değildir. Bu teşkilatlar 
kurulduğu günden beri bu şahıslar mevouttur, isim
leri şudur veya budur. Bölgesel denetim zaruridir. 
Bunu kimse inkâr etmemektedir. Gerçekte meselenin 
varlığını da kimse inkâr etmemektedir. Ama mese
leyi personel meselesi olarak alırsanız, meseleyi per
sonel meselesi alıp da, «Bunu teşmil edeceğiz» der
seniz; demin Sayın Fırat arkadaşımın buyurduğu gi
bi, PTT hizmetleri yahutta bu denetim hizmetleri 
daha birkaç ay, birkaç yıl devam eder ve bu hale ge
lir. 

Düşünebiliyor musunuz; bir bölge denetimi so
rumluluğu taşıyan insanların belirli bir sayıdan son
ra ve dosyalarımıza vardırma kadar işlem yaptık
ları, hangi tür işlemleri de yaptıkları vardır. Bu iş
lemlerin küçücük bir kadroyla ne hale geldiği de 
vardır.. 

Şu halde meselenin iki yönü vardır. Birinci yönü 
hizmetle sınırlıdır. Hizmet konusudur ve siyasîdir. 
ıSiyasî bir konu önünüzdedir. Niçin siyasîdir?.. Eğer 
herhangi bir mesele mevcutsa bu meseleye Hükümet 
herhangi bir yaklaşım getirmemişse veya getirmiyor
sa veya getirmek niyetinde değilse; o zaman sayın 
üyenin bir kanun teklifi hakkı vardır, işte meselenin 
siyasî yönü budur. Meselenin hizmet yönü de demin 
açıkladığımdır. Diğer hukukî yönü de; size dağıt
tığımız dosyaların bütün detaylarında vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İki çözüm yolu vardır. Bu mesele kesinlikle çö

zülmelidir diyoruz. Bu bizim çözüm yolumuzdur, 
Teklifimizin esasıdır. Çok değerli iki komisyonumuz 
günlerce çalışmışlardır. Özellikle Bütçe - Plan Ko
misyonumuzda çok önemli tartışmalar olmuştur. Bu 
tartışma da yeni değildir. 1982 yılı Bütçesi konuşu
lurken bu tartışmalar yapılmıştır. O halde; lütfen 
her iki Komisyonumuzun da sizin huzurunuza getir
miş oldukları Teklifi kabul buyurmanızı rica edi
yorum. 

Saygılarımı sunarım. Sağolunuz efendim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Teklifin tümü üzerinde konuşmak isteyen Sayın 

Üye?.. Yok. 

Komisyon bir açıklamada bulunacak mı efen
dim?.. 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Sözoü Sayın Çakmaklı mı, Sayın 
Erginay mı?.. 

Raporda Sayın Çakmaklı görünüyor. 
İBÜTÇE - PDAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AKİF EROlNAY — Efendim, Sayın Çakmaklı izin
deyken Komisyon toplandı ve bu Raporda Sözcü ol
mamı tayin etti. 

ıBAŞKAlN — Raporda olduğu için ifade ettim, 
zabıtlara geçmesi için bu ifadeyi kullanıyorum. 

Buyurun Sayın Erginay. 
ıBürrçE - FLAIN KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

AKİF ERGtNlAY — Sayın Başkan, sayın arkadaş
lar; 

Önümüzdeki mesele, birçok üye arkadaşlarımızın 
belirttiği gibi, önemli bir meseledir, bir hizmetin de
ğerlendirilmesi meselesidir. Şunu hukukçular çok iyi 
anlarlar; belirtmek isterim ki, bir vesikanın ismiyle 
muhtevası arasında ihtilaf varsa, bu vesikanın muh
tevasına, yani yazılı kısmına itibar edilir. Üzerinde 
kira sözleşmesi yazıp da, altında bir satış akti söz 
konusuysa, kira sözleşmesi muamelesi değil, satış ak
ti muamelesi yapılır. 

Diyeceksiniz ki, bu da nereden çıktı?.. Belirtmek 
isterim; kontrolör sözüyle, bir de buna taalluk eden 
hususu tedvin eden yönetmeliğin muhtevasını karşı
laştırmak gerekir. 

Bir kısım arkadaşlar kısmen temas eltiler. Eğer 
muhtevada, ismi «Kontrolör» olımıakla birlikte tama
men müfettişlik vasıfları varsa, o zaman demin bah
settiğim hukuk kaidesi kendisini burada göstermiş 
olmaz mı?.. 

İBuyurun, 1 inci madde : «PTT Teftiş Kurulu 
kontrolörlükleri esas itibariyle PTT Bölge ve Tele
fon BaşmüdürMMerinin teftiş, inceleme ve soruştur
ma (Bu vasıflar tamamen müfettişlere taalluk eden 
vasıflardır) organı gereksinmeleri için kurulmuş 
olup...» diye belirttiyor.) 

(2 inci maddenin son cümlesinde, «Teftiş Kurulu
nun genel yönetim ve denetimine bağlı müfettiş yet
kisi tanınan personeli kapsar» denmektedir. Demek 
ki bunun için imtihanla seçilen kişiler aynı, teftiş yap
makta olan kişiler statüsündedir. 

'Başka bir ibare : «Kontrolör kadrolar, müfet
tişlik yapar kaydıyla kurulur». 

iBu kadar açılk ve ımılhlteva 'itibariyle bu kadar ge
niş olduktan sonra arttılk, «Efendlim, bu müfettiş de
ğildir, kontrolördür» demenin büyük bir anlam ta
şımayacağı açıktır, 

Kaldı ki, fconitroflörlerce yapılacak işlemlerin ama
cını belirten 4 üncü maddede de aynen müfettişlere 
taalluk eden hükümlere 'benzer hükümler var ve 
'bunların birisinde «Yasalara ve mevzuata aykırı dav
ranışlar hakkında soruşturma açmak,» görevini veri
yor. .Müfettişlerin en !büyük vadelerinden birisi bu
dur., 

O halde, ismi «Kontrolör», güzel; ama vazifesi 
aynı müfettiş vazifesi, ismiyle oisımıini (bu arada bir
leştirmiş olan bir metin karşısındayız. O halde neden 
şimdi tutup da bunun aleyhine, «Bu olmaz efendim, 
ismi kontrolördür, aynı statüye giremez» diyeceğiz?.. 

Buyurun, 5 inci madde : «Genel Müdürün buy
ruğu ile Genel Mıyldür adına kontrolörler aracılığı 
ile teftiş ettirilir ve inceletilir.» Yukarıdaki işleri an
latıyor; ama ben yalnız ilgili maddeyi okudum. Bu
na mütenasık sınavlara taalluk eden madde hüküm
leri de aynı müfettişler için konulan şartların benze
ridir. 

«Sınavın yapılmasında aşağıdaki hükümler uygu
lanır : Sınavın duyurulması, sınav yeri, sınav kuru
lu...» Bütün 'bunlar müfettişler için yapılan şekle ta
mamen uygundur arkadaşlar. Kaldı ki, müfettiş yar
dımcılığı yalhut kontrolör yardımcılığından kontro
lörlüğe geçişte da'hi ayrı bir sınava tafbi tutulduğunu 
da biraz evvel bir arkadaşımız burada beliritmiş bu
lunuyorlar,.! 

Görülülyor ki, bir kısım arkadaşların, özelikle 
Sayın Kanltarcıoğlu'nun söylemek istediği noktalar 
bakımından, mevzuata, hukuka aykırı bSr durum yok
tur. Ben, «Hizmet büyüktür; bu itibarla buna uya
lım» anlamında söylemiyorum. Ben bu mevzuata ye
rini vermek suretiyle belirtmek istiyorum. Elvet, bin-
ibür tane başka kontrolörler vardır; eğer var da bu 
anlamda değerleridlirilrnemişse, buyursun Sayın Kan-
tarcıoğlu, bunları toplasın, getirsin buraya, onlara da 
verelim, onlara da vermeye çalışalım. Bu itibarla, 
»bir adeletsiaMğin düzeltilmesinde, «Ettendim, zaten 
başkaları da adaletsiz durumdadır, bunu da onlarla 
devam dttirelim» demek zannediyorum ki, pek haklı 
ıhir iddia olmaz. 

lehlinde konuşan arkadaşlara tamamen iltihak edi
yoruz ve en son olarak konuşan ve Kanun Teklifini 
yapan Sayın Brtuğrul Zekai Ökte'nin de kanaatlerine 
tamamen iştirak ediyoruz. Zaten Komisyonumuz da 
ekseriyetle bunu kabul etmiş bulunuyor. Hakikaten 
PTT'nin hizmetini geniş anlamda değerlendirmek ge
rekir afkadaşlarım. 

12 — 
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(Bize verilen bilgiye göre, bu kısmın çözülmesini 
intaç eden hallerin düzeMlmıesi bakımından bir talep 
•karşısındayız; 78'den 28'e düşmüş. Halbuki PTT en 
büyük bir kamu hizmetidir; hatta mukaddes btir ka
mu hizmetidir. Tarihimizin bir PT memurunun Ata
türk'e telefonla İstanbul'dan bildirdiği hadiseyi hatır
latmak kâfidir. 

Şunu siöylemek isterim : PTT hizmetine ne derece 
ağırlık verirsek, ne derece onu takdir edersek, ne 
derece teşvik edersek,' memleket çapında, memleket 
hizmetinde daha çok yararlı olmuş oluruz. 

'Biz bu kanaatle Tekliflin Komisyon kararı şek
linde kabulünü arz ediyoruz. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teş'ekkür öderim Sayın Eriginay, 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MAIİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkan, Danışma JVTeclisinin değerli üyeleri; 

Harcırah Kanununun 33 üncü maddesindeki de
ğişiklikle alakalı Teklif vesilesiyle sayın üyelerin, 
PTT kontrolörlerinin görevlerinin ne kadar güç ve 
ağır olduğu, zor şartlar altında çalıştıkları ve bunla
ra her halükârda belirli imkânların verilmesi konu
larında ortaya attıkları, söyledikleri hususlara aynen 
Bakan olarak ve Bakanlık olarak da iştirak ediyorum. 

'Bu kontrolörlerin ve buna benzer kuruluşlarda 
çalışan kimselerin, görevlerinin önem ve ağırlığı 
göz önüne alınarak ücretlerinde .belirli artışların ya
pılması gerekir; bumda hemfikirim. 

Hepiniz biliyorsunuz, 6245 sayılı Harcırah Ka
nununun bu maddesi, çıktığı 1,954 senesinden itiba
ren belirli bir müddet hiç değişikliğe uğramamış si
masına rağmen, bilalhara Bütçe Kanunlarınla ilave 
edilen maddelerle burası, personeli tatmin için geti
rilen bir madde; bir ücret maddesi olarak kullanıl
maya başlamıştır ve ücretini artırmak veya bir im
kân vermek istediğimiz kimseler, zorlanmak sure
tiyle Bütçe Kanunlarında devamlı olarak bu madde
ye ilave edilmiş'tiir, 

62145 sayılı Kanun Hükümetimizce yeniden ele 
alınırken, denetim elemanlarının bulundukları yerde 
daimi yevmiye almaları ve bu suretle de tatmin edil
meleri tamamen önlenmiş ve kaldırılmıştır ve bu Har
cırah Kanunu müfettişler ve diğer denetim eleman
ları için de, «Ancak görev yerinden b>ir başika yere 
gidildiği takdirde bir ücret, bir harcırah verilebilir» 
hale getirilmiştir. 

Eskiden durum böyle değildi. Nasıldı?.. Denetim 
elemanları, bu Kanunun 3i3 üncü maddesine dahi 
olan kimseler diğerlerine nazaran ayda 20 bin lira 
fazla para alıyordu. Bu ortadan kalkmış, değiştiril
miştir ve artık buraya dahil olan kimseler göreve 
gittikleri zaman harcırah alabileceklerdir ve onun 
dışında kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaya
caktır. 

Gayet tabiî, bu Kanun çıkıncaya kadar bunlar 
müktesep halk olarak belirli fazla para aldılar. Ka
nun Vazıı bu Kanunu çıkarırken, Teklif o şekilde 
yapıldı, aynı zamanda «Özel Hizmet Tazminatı» is
miyle bu denetim elemanlarına bir defaya mahsus 
olmak üzere bu verilmek suretiyle bundan böyle Har-
cıraih Kanunu ancak seyahata çıkan bir kimseye öde
necek parayla ilgili hükümleri kapsayan bir kanun 
haline geldi. 

(Bu bakımdan, bu Kanunun 313 üncü maddesine 
ilave edilen bu hüküm yalnız başına uygulandığı tak
dirde, bu bahsettiğiniz kontrolörler herhangi bir se
yahate çıktığı zaman günde 10010 lira alacağı yerde 
'1I2CİÖ-İİI300 lira alacaktır; yani bunun farkı günde 300 
liradır. Onun ötesünde bu herhangi bir imkânı kendi
lerine vermeyecektir. İşte, sırf bunu sağlamak içlin, 
Harcırah Kanununun bir ücret kanunu haline geti
rilmemesi için bu irtibat birbirinden koparılmıştır ve 
bu konu 657 sayılı Kanunun diğer hükümlerinde; 
eğer bir personelin görevi ağır ise, buna daha fazla 
bir ücret verilmesi gerekiyor ise, orada bunların ve
rilme şekilleri gösterilmiş Ve bu suretle tatminine 
gidilmiştir., 

ıSöz konusu PTT konltrolörleri konusu, Harcırah 
Kanunu Tasarısı 19!8U'in Ağustosumda Bakanlar Ku
rulunda müzakere edilirken, slöz konusu PTT kont
rolörleri ve . diğerleri gözönüne alınmış, incelenmiş, 
tetkik edilmiş, Balkanlar Kurulu buna bu yönüyle, 
arz edeceğim konulardan dolayı iltifat etmemiş; Kon-
sey'e gitmiş, Konsey komisyonlarında incelenmiş, ay
nı konular tartışılmış ve huzurunuzdaki şekliyle Ka
nun, Aralık sonunda kanunlaşmıştır. 

©iz, aradan altı ay geçmeden Harcırah Kanunu
nun bu maddesini yine bir ücret artışı şeklimde mü
talaa ederek değiştirme yönümde çok sakıncalı bir 
yola gitmiş oluruz -kanaatindeyim. PTT personelinin, 
kontrolörlerinin ücretleri, işleri ağırdır, kabul ediyo
rum; ama kanun vazı bu imkânı 657 ile Hükümete 
de, Danışma Meclisine de vermiştir. Nasıldur?.. İş ris
ki... Bahsediyorlar, gece gündüz, 24 saat çalışıyor; 
teminindeki güçlük. Bunlarla bu personele fazla ücret 

13 — 



03 9 : 6 , 1982 O : 1 Danışma Meclisi B : 1< 

verilebilir. Biz, buna 300 lira fazla para vereceğiz 
diye, senede 15 gün, 10 ,gün herhangi bir kasabaya 
gidip de yapacağı inceleme için şuraya koyup bu sis
temi bozduğumuz takdirlde, kanaatimce hatalı bir tu
tum içine girmiş oluruz. 

•işte, bu senenin Yaniödeme Kararnamesin!de sırf 
'bu sistemden dolayı PTT personelinin, kontrolörleri
min işlerinin ağırlığını gözönünde tutan ilgili bakan
lık veya Maliye Bakanlığı olarak Hükümet, Yanöde-
me Kararnamesinide PTT kontrolörlerinin yanödeme 
puanını yükseltmiştir. Bu az olabilir, yani kâfi gel
meyebilir; burayı artırabiliriz, hatta özel Hizmet 
Tazminatımdan bunları istifade ettirmemiz mümkün
dür. Bir personelin eğer devlete yaptığı hizmet ağır 
ise, daha fazla tatmin edilmesi gerekiyor ise, Hükü
met olarak bunun karşısında da dleğfiMz, buna veril
mesi lazım. Zaten dengeyi bu suretle kurmamız la
zım. Yalnız yerli Harcırah Kanununun bu madldesi 
olmadığı kanaatindeyiz ve bunun teşmil edilmesinin 
ve hatta bu şekilde genişletilmesiinin çok mahzurlar 
doğuracağını, dalha henüz yeni çıkardığımız bir Har
cırah Kanununa altı ay geçmeden tekrar birtakım 
(delikler açma durumuna geleceğimizi, özelikle 'belirt
mek istiyorum. PTT personeli ve buna benzer per
sonelin görevleri ücretlerine nazaran ağır ise, bunu 
artırmanın yolları mevcuttur. 

•Bunları belirttikten sonra, Mıaîiye Bakanlığımız
la alakalı olarak, Deftertdar Konıtrollörierinin bu Ka
nunun kapsamına girdiği ve dahil edildiği konusunu, 
özellikle belirtmek işitiyorum. Hepiniz biliyorsunuz, 
1970-1901 yıllarında çikan 13H9 sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun geçici 5 inci maddesi, bunları belki de 
sırf demin size bahsettiğini ücretini tatmin gayesiyle 
'bu Kanunun 33 üncü malddesine dahil etmişti ve bu 
'daihlil olduğu için topaflanmalda, yani bunları daha 
eVvel müktesep halk olaralk alan kimselerin içinde 
olduğu için oraya bunu, çıkan Harcırah Kanununun 
33 üncü maddesine dalhil olmuştur. Yoksa Bakanlık 
olarak biz, ilave olarak bunu yeniden Harcırah Ka
nununun içerisiinlde mültalaa etmiş değiliz. 

Bir de, Sayın Fırat ve diğer arkadaşlarıın1 bura
da gündem dışı konuşmalarla Personel Kanunu ko
nusunda muhtelif görüşlerle aksaklıkları ortaya koy
dular ve bunların 'bugüne kadar BakanMeça değer-
ılenidirilip gereği yapılmadığı konusunda Bakanlığımla 
alakalı tenkitlerde bulundular., 

Şunu hepinizin bilmesini isterim ki, burada Sa
yın Danışma Meclisi üyeleri tarafından, gündem dışı 
olsun veya bu gibi kanun tasarıları görüşülmesi es

nasında, Bakanlığımla alakalı ortaya atılan hususlar 
önemle ve dikkatle incelenmek suretiyle gereği ya
pılmaktadır. Söz konusu gündem dışı konuşmalarla 
alakalı olarak, Bakanlık bir kanun tasarısını hazır
lamış ve zannediyorum dün Danışma Meclisine sun
muştur, Bültçe-Plan Komisyonuna zannediyorum in
tikal ettirilecektir. 6571de gerek göstergelerin kadro 
ile alakalı ve teknik personel ve sağlık personeli gibi, 
özel hizmet tazminatı alan personelin idarî kadro^ 
tarda, idarî hizmet kadrosunda olduğu takdirde üc
ret dengesizliklerini düzelten ve buna benzer gördü
ğümüz bazı aksaklıkların yer aldığı tasarı Danışma 
Meclisine gönderilmiştir. Bu yönden, Sayın Danışma 
Meclisi üyelerinin, özellikle bunu bilmelerini ve or
taya koyacakları tekliflerin Bakanlığımızca ve Hü-
kümeltçe tiltJizlîkle ele alındığını bilmelerini isterim. 

(Sözlerime son verirken, PTT ve buna mümasil 
persionelin halklarının verilmesi ve ücretleri yönünden 
tatmin edilmek isteniyorsa, bunların yapılmasında 
Hükümet ve Bakanlık olaralk karşi'sınlda değiliz. Yal
nız yerinîin Harcırah Kanunu olmadığım, bunun 657 
sayılı Kanundaki gerekli yerlerinde düzeltme yapmak 
suretiyle verilebileceğini belirtir, Teklifin, Hükümet 
olarak karşısında olduğumuzu arz ederim. 

Teşekkür ederim. (AfÜbşlar) ' 
IBAŞKIAIN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ISayın üyeler, Sayın Balkanın biraz evvel gönderil

diğini ifade ettiği kanun tasarısı, bugün Danışma 
Meclîsine sevkedilmiştir. Bilgilerinize sunarım. 

Teklifin tümü üzerinde sıöz almak isteyen başka 
bir üyemiz?.. Yok. 

'Bu itibarla maddelere geç'itoıeslini oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir, 

Madide l.'i okutuyorum,, 

18,2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun, 
15.12.1981 Tarih ve 2562 Sayılı Kanımla Değiştiri
len 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Teklifi 
IM^DDE l< — 18.2.1954 tarih ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanununun, 15.il2.1981 tarih ve 2562 sa
yılı Kanunla değiştirilen 33 üncü maddesinin (b) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ıb) Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alı
narak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mın
tıka merkezi ve grup merkezi dışında teftiş, dene
tim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen 
Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzman
ları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık 
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Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman, 
Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı 
Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve 
Üyeleri, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Mü
fettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Maliye Bakanlığı He
sap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Ye
minli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları, Bakanlık
lar Merkez Teşkilatına 'bağlı Kontrolör ve Stajyer 
Kontrolörler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfet
tiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri 
ve Yardımcıları ile iş Güvenliği Müfettişleri ve Yar
dımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfet
tiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişle
ri, IPTT Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kont
rolörleri ve Defterdarlık Kontrol Memurlarından; 

'(II) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya in
celeme yetkisine 'haiz bulunanlara 'birinci derece kad
rolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 
1,3i katı, 

1(12) IBöîge düzeyinde teftiş, denetim veya ince
leme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kad
rolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 
1,1 katı, 

1(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme 
yetkisine haiz bulunanlarla birinci derece' kadrolu 
memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 
katı, 

Gündelik ödenir.! 
IBAŞKAN — Sayın Komisyondan bir hususun 

açıklanmasını rica edeyim. 7 nci satırda «...Uzman» 
dan sonra bir virgül var, bunun kalkması gerektiği 
kanaatindeyiz. 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AKİF ERGİNAY — Kalkacak efendim, doğrudur, 

Bir de '1, 2 ve 3 numaralı bentılerdeki «...yet
kisine haiz» ifadeleri «yetkisini haliz» şeklinde ola
cak, onların da düzeltilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — 1, 2 ve 3 numaralı kentlerdeki 
«...yetkisine» kelimelerinin üçünü de yetkisini olarak 
tashih ediyoruz?... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AKİF ERGılNAY — Evet. 

BAŞKAN — Evet efendim. Şu halde, 2 nci fık
ranın 7 noi satırındaki «...Uzman» dan sonra vir
gül kalkacak, bentlerdeki «... yetkisine» kelimeleri, 
yetkisini olarak düzeltilecektir. Bu şekilde zapta geç
miş bulunuyor.r 

1 inci madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyemiz?... Yok, 

Bir önerge var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinde belirtilen 
personele eşdeğerde görev yapan diğer kamu perso
nelinin de kapsama* alınmasını teminen, 6245 sayılı 
Kanunun 33 üncü maddesinin (b) bendinde «...Ban
kalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları» 
ifadesinden sonraki kısmın «Bakanlıklar merkez teş
kilatında, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, katma büt
çeli idarelerde, bankalarda çalışan ve teftiş, incele
me ve soruşturma yapma görevi verilebilen kontro
lör ve stajyer kontrolörler...» olarak değiştirilmesi ve 
madde metninde «...PTT Teftiş Kurulu Kontrolör 
ve Stajyer kontrolörleri» ifadesinin çıkarılması yo
lunda gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla,! 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

(BAŞKAN — Sayın Haznedar önerge üzerinde bir 
açıklama yapacak mısınız? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Biraz evvel 
zaten açıklama yapmıştım. Yeni bir eşitsizliğin or
taya çıkmaması için, Türkiye çapında aynı nitelikte 
ve aynı tür genişlikte... Çünkü bazı arkadaşlarımız 
böyle ifade ettiler ve «50 milyar liralık harcamayı 
kontrol ettiğini» ifade ettiler. Bu dediğim müessese 
100 milyar liralık bir harcamayı kontrol etmekte
dir ve o kontrolörler bu hesapların yanlış çıkma
sından zaten sorumludurlar. 

O nedenle önemi bakımından, birbirinden farklı 
mesaisi olan iki müessese veya bu nevi müessesele
rin çalışanlarının birbirinden ayrılmaması için, bun
ların da kapsama alınması gerektiği kanısındayım. 

Teşekkür ederim., 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?... 
IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AKİF BRGİNAY — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. Hükümet?... 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Katıl, 

mıyoruz; yalnız şunu belirtmek istiyorum., 
ISöz konusu olarak belirli bir adaletsizliği orta

dan kaldıracağız diye PTT kontrolörlerinin buraya 
alınmış olması, tahmin ediyorum Danışma Meclisi
ne bundan böyle birçok tekliflerin gelmesini ve ko-
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nuşmamda da bahsettiğim gibi, bu maddenin ileri
de karşımıza birtakım şeyler daha çıkaracağını vur
gulamak istiyorum.r 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Haznedar'ın önergesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?..* Öner
ge kabul edilmemiştir. 

'1 inci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etme
yenler?... 1 indi madde kabul edilmiştir^ 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer.ı 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler?... Kabul etmeyenler?... 2 nci madde kabul edil
miştir, 

3 üncü maddeyi okutuyorum;, 
MADDE 3. — Bu Kanun (hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

IBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
İsteyen sayın üyemiz?... Yok,. 

3 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler?. H Kabul etmeyenler?.., 3 üncü madde kabul 
edilmiştir, 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz al
mak isteyen birer üyeye söz "vermek istiyorum. Sa
yın Kantarcıoğlu aleyhte, buyurun efendim, Sayın 
Bayer lehinde. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

4 Oylarınızla istikamet verdiğiniz, çıkan bu Tasarı
nın aleyhinde konuşmak istiyorum. 

Önce, Tasarıyı hazırlayan grubun başındaki Ök-
te arkadaşımızın «IBu Tasarı bir personel meselesi 
değildir» sözüne cevap vermek istiyorum, O halde 
bu Tasarı kendilerinin hazırladığı değil, başka ta
raftan gönderilmiş bir personel tasarısıdır. Çünkü 
bu meseleyi personel meselesi olarak kabul etmemek
tedirler. IBu mesele bir personel meselesidir. Ka
mu personeli statüleri vardır. Birincisi sosyal sta
tü,' diğeri hukukî statü, bir de nakdî statüdür; bu 
tümünü de kapsar. Çünkü, hem içerisinde itibar var
dır, sosyal statü vardır, hem de içerisinde bazı hak
lar vardır '(Teftiş, denetleme gibi) ve bir de ayrıca 
para meselesi vardır. 

Para konusunu Sayın Bütçe - Plan Komisyonu
nun hesaplamadığını görüyorum bu durumda. Çün

kü hesaplasalardı, şu anda 21 miyon biri, 22 mil
yon biri olftıak şartıyla 43 milyonluk bir zam getir
diğini, Bütçeye yük getirdiğini hesaplamış olmaları 
gerekirdi, Bütçe yılının yarısı geçtiğine göre bu mik
tar... 

ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Genel Bütçeyle 
ilgili değildir, KİT Bütçesidir. 

IBAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz? 
Sayın Kantarcıoğlu fikirlerini ifade ediyor, müsaade 
edin efendim., 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «. ve yarı yıl 
geçtiğine göre, yarı bütçe yılı geçtiğine göre yarıya 
ineceği de ortadadır. 

IBütçe - Plan Komisyonu sözcüsü olarak, Sayın 
Hocamız bana ismen hitap ederek söylediler. Perso
nel rejimini yamalı bohça haline getiren komisyon
ların, bütçe - plan komisyonlarının tutumudur ve 
Meclislerin tutumudur. Bunun için bundan sonra per
sonel konusunda, hiçbir arkadaşım çıkarak «Perso
nel rejimi yamalı bohça haline geldi... Personel hak
larını böyle koruyoruz» dememesi lazım ve buradan 
çıkan tasarıların da muhakkak daha önce 3, 5, 6 ay 
evvel bunu onaylayan makamlar tarafından da reddedil
memiş olması en büyük temennimizdir. Bu bakım
dan, bununda böyle bir duruma düşmemesi temenni
siyle hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu,. 

Sayın 'Bayer, buyurun efendim^ 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Elendim, biz bu Kanun Teklifini hazırlarken 

maddî olanakları düşünmedik. Bir meslek prensibini, 
teftiş prensibini ve teftişle ilgili bölümlerde bir ay
rıcalığın kaldırılması için Kanun Teklifi hazırlandı 
ve Sayın Bakanın da imzası var burada; teftiş hiz
metleriyle ilgili olduğunu 10 Eylül 1980 tarihli Res
mî Gazetede belirtmiş bulunuyorlar,. 

IDemek ki, Türkiye'deki teftişle ilgili kimselere 
verilecek tazminatlar konusu bir prensibe bağlanmış. 
O kadar prensibe bağlanmış ki, defterdarlık memur
larına kadar inmiş. Biz şimdi kontrolör diyoruz, tef
tiş hizmetini söylüyoruz ye Bakanlar Kurulundan 
çıkmış, yürürlükteki bir kararnamenin maddî olanak
larını ortaya koyuyoruz. 

Bir prensip meselesidir, personel meselesidir ben 
Ökte'nin sözüne iştirak etmiyorum. Devlette bir per
sonel meselesi vardır, 'bir teftiş personeli vardır,. Tef-
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tiş personeli arasında ayrıcalığı önleyecek bir ted
biri getirdik, arz ederim« 

Teşekkür ederim., 
"BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte görüşül

dükten sorara, Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum.! Kabul edenler?... Kabul etmeyenler... Tasarı 
Danışma Meclisince kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun./ 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NAR-
LIOĞLU ve 12 arkadaşının, 26.5.1927 Tarih ve 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 2.6.1949 Ta
rih ve 5419 sayılı Kanunla Değiştirilen 34 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe i Plan Komisyonu Raporu. (2/41) (S. Sayı
sı : 136) (1) 

MALÎYE IBAKANI KAVA 'ERDEM — Efen
dim; müsaade ederseniz, gündemin 7 noi madde
sinde, Muhasebei Umumiye Kanununda, bütçenin 
'Meclislere veriliş zamanını ayarlayan, bir maddelik 
çok kısa bir kanun teklifi vardır. 

Gündemin 7 nci maddesindeki bu teklifin, aca
ba bunu müteakip görüşülmesi mümkün mü? Bunu 
arz edecektim teklif olaraıkj 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, gündem'in 7 nci mad
desinde bulunan ve Danışma Meclisi Üyesi Sayın 
Narlıoğtu ve 12 arkadaşına ait 'bulunan Kanun Tek
lifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teklif edi
yor. Müsaade ederseniz, oylarınıza müracaat ede
ceğim. 

Öncelik ve ivedilikle müzakeresini kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 7 nci 
maddedeki Kanun Teklifinin öncelik ve ivedilikle 
gjörüşülmesi kabul edilmiştir. 

(Bahis konusu Kanun Teklifi üzerinde görüşme
lere başlıyoruz. 

Komlisyon yerinde^ 

Bütçe ve Plan Komüsyonu Raporunun okunup 
okunmaması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.., Etmeyenler... (Bütçe ve Plan Komisyonu 
Raporunun 'okunması kabul edilmiştir. 

<c(l) 136 S. Sayılı Basmayazt tutanağın sonuna 
eklidir^» 

Okutuyorum efendim. 
(Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor ve teklif üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Sayın Narlıoğlu, teklifinizi açıklamak istiyorsa

nız buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Açıklayayım 

efendim^ 

ISayın 'Başkan, sayın üyeler; 
IBu telifimizde, malî yılın takvim yılına gelme

si dolayısıyla Muhasebei Umumiye Kanununun 5 
inci maddesine paralel olarak değişmesi gereken 34 
üncü maddenin değişmesini talep etmekteyiz. 

Şöyle? * 
1961 Anayasası 94 üncü maddesinde bütçenin 

malî yıl başından üç ay evvel Meclise sunulacağına 
dair bir hüküm vardı. Sonra Kurucu Meclis Kanu
nunda ve Danışma Meclisi içtüzüğünde de aynı esas 
kabul edildi. 'Bundan sonra, eski Muhasebei Umu
miye Kanununun 5 inci maddesi «1 Mart» olarak 
kabul etmişti malî yıllın başlangıcını; sonradan, 2493 
sayılı Kanun «1 Mart»ı iki ay geri çekerek «1 Ocak» 
olarak kabul etti.; Yani, takvim yılını, malî yıl ola-
ra'k kabul etti, 

Böyle olunca, 34 üncü madde olduğu şekilde bı
rakılmış oldu. Yani, 5 inci madde düzelirken, 34 ün
cü maddesinin de belki de düzelmesi gerekiyordu. 

34 üncü maddenin düzelmesinin sebebi şu. 34 ün
cü madde, hükümetin bütçeyi hazırlaması için za
manlama yapmıştır. İşte bu zamanlama ikişer ay ge
riye çekilmesi gerekiyor.: Eskiden Ağustos ayının so
nuna kadar bakanlıklar bütçelerini hazırlar, Maliye 
Bakanlığına gönderirler, Maliye Bakanlığı da büt
çesini ve gelir bütçesini hazırlamak suretiyle Mecli
se Kasım ayı sonuna kadar sunardı. Şimdi bu ikişer 
ay geri çekilince, bakanlıklar Haziran ayı sonuna ka
dar bütçelerini Maliye 'Bakanlığına sunacaklar. Mliye 
Bakanlığı da gelir bütçesi ile, konsolide bütçeyi ha
zırlayacak ve 'bütün bütçe kanun tasarılarını 1 Ekim 
tarihine kadar Meclise sevk edecek. 

Şimdi 34 üncü madde, bu hükümet içerisinde 
olan zamanlamayı öngörmektedir. Aynen kabulünü 
arz ederim.1 

Teşekkür ederim^ 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Teklifin tümü üzerinde görüşmeler sona ermiş

tir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesini ka
bul edilmiştir^ 

Madde l'i okutuyorum. 
26,5.1927 Tarih ye 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 2.6.1949 Tarih ve 5419 Sayılı Kamunla 
Değiştirilen 34 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1, — 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Mu
hasebei Umumiye Kanununun 2.6.1949 tarih ve 5419 
sayılı Kanunla Değiştirilen 34 üncü Maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

<«Madde 34. — Bakanlıklardan herbiri 'kendi büt
çe teklifini hazırlayarak, incelenmek üzere, Haziran 
ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Ma
liye Bakanlığı da 'kendi bakanlığının gider bütçesi 
ile Devletin gelir bütçesini hazıdar.! 

Hazırlanan bütçe teklifleri Maliye Bakanlığınca 
yıllık programlara göre ve genel ekonomik denge ile 
uyum sağlanacak şekilde birleştirilerek Devletin bir 
yıllık genel bütçe tasarısı meydana getirilir. Bu ta
san Bakanlar Kurulunca incelenip onandıktan son
ra en geç Ekim ayının birinci günü TBMM'ne su
nulur.»., P 

BAŞKAN — Teklifin 1 inci maddesi üzerinde 
söz almak isteyen?..-

ISayın Tosyalı, buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 

IBütçe uygulamasının Marttan Ocağa alınması 
dolayısıyla yapılması gereken bu deSğişıiikiiğin Meclis 
üyelerimiz tarafından teklif edilmesi, Hükümet ve 
Danışma Meclisi yakınlığının (bir tezahürüdür; ıbu 
bakımdan (bunu noktalamak ve vurgulamak iste-
nm>ı 

1 inci maddede; «Bakanlıklardan her ıbiri kendi 
Ibütçe teklifini hazırlayarak» denmektedir. Ancak bu, 
konsolide bütçe, genel 'bütçeyle (birlikte katma büt
çeleri de ihtiva ettiğinden, buraya; «Genel bütçeye 
dahil kuruluşlar ve katma bütçeli kuruluşlar» deyi
minin eklenmesi gerektiğini; 

İkindi fıkrasında da, 
(«Devletin ıbilr yıllık genel ıbütçe tasarısı meyda

na getirilir. Bu tasarı Bakanlar Kurulunca incelenip 
onandıktan sonra... TBMM'ne sunulur;» denmekte
dir,. 

IBütçe kanun tasarısı Bakanlar Kurulunca onay
lanmaz da, bütçe kanun tasarısı Bakanlar Kurulun

ca kabul edilir. Bu bakıımdan, bu «Onandıktan son
ra» deyiminin, «Kabul edildikten sonra» olarak de
ğiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum., 

Arz ederim, 
Teşekkür ederim,, 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Erginay, buyurun. 
AKJİF ERGİNAY — Efendim, buradan arz ede

yim.. 

Katma bütçeler, bağlı oldukları bakanlıkların 
bütçesleriyle birlikte Meclise sevk edildiği için, böyle 
ayrı bir hükme lüzum yoktur. 

Arz ederim.] 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerinde başka bir görüş?... Yok. 
Komisyonun ilave edeceği bir husus?... Yok. 
Sayın Bakan?... 
iMAIİYE BAKANI KAYA ERDEM — iştirak 

ediyoruz, katılıyoruz efendim, ilâve edilecek bir hu
sus yok., 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde «onandıktan sonra» iba

resinin, «onandıktan sonra» değil, «kabul edildik
ten sonra» şeklinde değiştirilmesine mütedair teklifi 
siz tekaibbül ediyorsanız sunacağım?... 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Muhasebei Umumiye Kanununun eski 34 üncü 
maddesinde de aynı tabir var. Bu «onanma» kelime
si kanunlaşma manasına değil. Elbetteki bütün ba
kanlıkların hazırlamış olduğu bütçeler Bakanlar Ku
ruluna geliyor, Bakanlar Kurulunca imzalanıp bu
raya sevk ediliyor; yani doğrudur deniyor o rakam, 

IBAŞKAN — Yani kabulü manasını tazammun 
ediyor diye ifade ediyorsunuz?..., 

IBÜTÇE - (PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECMETTİN TMARLIOĞLU — Tabiî efendim, 

IBAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz alan baş
ka arkadaşımız?.., 

Buyurun Sayın Banaz, 
(RJEMZİ BANAZ — Efendim Türkiye Cumhu

riyeti Anayasasının 94 üncü maddesine göre, Mecli
se sunulan bütçe, Bakanlar Kurulunca kabul edi
len millî bütçe tahminlerini gösteren bir rapordur. 
Bakanlar Kurulunca kabul edilen bir metin bir büt
çe değildir. O bakımdan bu «onanma» tabirinin de
ğiştirilmesi uygun olacaktır. 

18 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz^ 
ISayın Narlıoğlu, Anayasadaki bir ibarenin 'bura

da aynen tekrarı istenmektedir... 
ÂKIİF ERGİNAY — Değil efendim^ 
IBAŞKAN — Efendim?..,, 
AKİF ERGİNAY — Millî bütçe tahmin rapo

ru ayrı bir şeydir, bütçe ayrı 'bir şeydir. Bu itibarla 
Sayın Banaz galiba bunu kastediyor; eğer asıl büt-
çö olursa «onanma» veya «kabul etme» arasında 
bir fark yoktur. Ama 'birincisi için millî bütçe tah
min raporunun kabulü söz konusu ise takdim (bakı
mından, o zaman mesele yok zaten, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay, 
Komisyondan rica ediyorum, buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Anayasanın 94 üncü maddesi değişmiş vaziyette; 

yani Kurucu Meclis Kanunu 27 nci maddesiyle özel 
hüküm getirdi, tabiî hu özel hükme göre bütçe dü
zenleniyor antik. O bakımdan o tahminler falan 
yok artık. Bütçenin, malî yıl başından en az üç ay 
önce Bakanlar Kurulunca Danışma Meclisi Başkan-
lığrna sunulacağına, iki ay içerisinde Danışma Mecli
sinde, bir ay içerisinde de Konseyde görüşüleceğine 
da'iır hüküm getirmiş. Bu maddeye göre yapılıyor 
bütçe artık., 

Şimdi «kabul etme» ile «onama» arasında aslın
da pek !bir şey yok. Bütün mesele şu. 

Bir taVan çiziliyor. Bu tavana göre bakanlıklar 
bütçelerini yapıyor, 'bütçeler yapıldıktan sonra geli
yor Bakanlar Kuruluna, orada oturuluyor, görüşü
lüyor ve «Bütçe tamamdır, Meclise gidebilir» deni
yor. Ondan sonra Bakanlar Kurulu altını imza edi-
yor.i O bakımdan «onama» kelimesinin bir şey yara
tacağını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Yani tekalbbüıl etmiyorsunuz Sa
yın Banaz'ın görüşünü?... 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Tabiî efendim. 

IBAŞKAN — Bu ifade ile; yani Komisyondan gel
diği şekliyle 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibui edenler... Kabul etmeyenler..j 1 inci madde 
'kabul edilmiştir, 

•Madde 2'yi okutuyorum^ 
(MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girerK 

IBAŞKAN — 2 inci madde üzeninde söz almak: 
isteyen sayın üye?.., Yok-

Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... 2 inci mad
de kabul edilmiştir., 

Madde 3'ü okutuyorum, 
IMAIDDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

rütür..ı 

IBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almaîk 
isteyen sayın üye?.?. Yok« 

3 üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. 4 3 üncü madde kabul edilmiştir, 

Teklifin tümü üzerinde leh ve aleyhte söz al-
ma'k isteyen sayın üyeye söz vermek istiyorum. Söz 
almak isteyen sayın üye?... Yok. 

Bu itibarla teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum.; Kabul' edenler... Kabul etmeyenler... Teklif 
Danışma Meclisince kabul edilmiştir. Hayırlı ve 
üğuriü olisun;.j 

Teşekkür ederim Sayın Komisyon ve Sayın Ba
kan..., 

20 da'kiıka sonra gündeme devam etmek üzere 
Birleşime ara veriyorum,; 

Kapanımı Saati : 16.05 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni ISLİMYELİ 

KÂTtP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

T - » -

BAŞKıAN — Saygıdeğer üyeler, Danışma Mecli
sinin 103 üncü Birleşiminin 'ikinci oturumunu açıyo
rum, 

4, — Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî 
Kuruluşların Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz 
Mal Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/39) (S. Sayısı : 126) (1) 

BAŞKAN — Gündemim'izin üçüncü maddesine 
geçiyoruz. 

Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî Kuru
luşların Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz Mal 
Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısının Yüce Mec
lisiniz Genel Kurulunda 9 Haziran 198£ Çarşamba 
günü saat 14.00'te görüşülmesinde bulunmak üzere, 
Danışma 'Meclisi İçtüzüğü gereğince, aşağıda adı ve 
soyadı yazılı kişinin yeUkiıleridirilmiş bulunduğunu 
saygıyla arz ederim. 

llter TÜRKMEN 
Dışişleri Balkanı 

Adı Soyadı : Orhan KULlN 
Görev Unvanı : Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal 

İşler Genel Müdür Yardımcısı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporunun okunup okunmaması hususunu oyunuza 
sunuyorum : Okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Raporun okunması kabul edilmiştir. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu okundu) 

«(1) — 126 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir.» 

BAŞKAN — Tasarı ve raporun tümü üzerinde 
görüşmek isteyen?... Sayın Genç, buyurunuz. 

KAMER GENÇ — Sayın Balkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Huzurunuza, yabancı devletler ve uluslararası 
resmî kuruluşların Türkiye^deki temsilciliklerine ta
şınmaz mal tahsisi ve bunlar adına kamulaştırma yap
mak üzere idareye yetki veren bir Yasa Tasarısı ge
tirilmiştir. Ancak, İdare bu Yasa Tasarısından önce 
Ankara'da birtakım kamulaştırma işlemlerine giriş
miş ve bu kamulaştırma İşlemlerini ilgili mülk sa
hiplerine tebligata başlamıştır. Eğer İdare, «Biz bun
dan önce bu temsilcilikler için kamulaştırma yetki
sine sah'ip değildik, bu Yasayla bu yetkiyi getiriyo
ruz.» şeklinde bîr anlayış içindeyse, o zaman bundan 
önce yaptığı 'kamulaştırma işlemlerini iptal edip, bu 
Tasarının yasalaşıp yayınlanmasından sonra bu taşın
maz malları 'kamulaştırması ve buna göre işlem te
sis etmesi gerekirdi. Burada, İdarenin tutumunda bir 
tenakuz görüyorum. 

Ancak, kanaatimizce bu Yasaya zaten gerek yok. 
6830 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14 üncü mad
desinde : «Taşınmaz mallar, İmar planında herhangi 
bir gayeye tahsis edildikleri zaman, burada kamu ya
rarının varlığı kabul edilir, aritıik bir daha kamu ya
rarı var mıdır yok mudur münakaşası açılacak dava
larda öne sürülemez.» der. Nitekim, 6785 sayılı İmar 
Yasasının 312 nci maddesinde de : «Taşınmaz mallar, 
imar planlarında hangi amaca tahsis edilmişlerse, an
cak o amaç için kullanılabilir.» denilmektedir. Bu iti
barla, bu Yasa, bence gereksiz bir yasadır. Mevcut 
mevzuatımızla yabancı elçilik ve temsilciliklere bir
takım taşınmaz mallar dağıtmak üzere kamulaştırma 
yetkisi, esasen İdarenin elinde vardır. Böyle bir Ta
sarıya neden gerek görüldüğü tarafımdan anlaşılma
mıştır. Ancak, ben burada bir - iki... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir noktayı hatırlat
makta fayda mülahaza ediyorum. Sizin Malî İşler 
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Komisyonu Raporunda bir muhalefet şerhiniz yok. 
Tasarıyı tasvip ettiğiniz manasını çı'kartamaz mıyız 
bundan?.., 

KAMER GENÇ — Sayın 'Başkanım, esas komis
yonda olmadığım için, bir muhalefet şerhi vermeyi 
gereksiz buldum. 

BAŞKAN — Malî işler Komisyonunda esasa ta
alluk eden bir görüşünüz yok. Bu itibarla, Malî îş
ler Komisyonundaki görüşünüz dikkate alınmak su
retiyle sizin görüşleriniz değerlendirilmiştir zannede
rim esas komisyon tarafından. Bu itibarla, şimdi bu 
Tasarıya (muhalefet göstermiş olmanız, hareketimize 
ters düşer zannediyorum. 

KAMER GENÇ — Sayın 'Başkanım, aslında ben 
bunu Kom'îsyon müzakerelerinde İdare temsilcilerine 
söylemiştim; ancak ben burada bu Tasarıyla ilgili bir 
temennide bulunmak üzere söz aldım. 

BAŞKAN — Temenni için konuşunuz; fakat Ta
sarının aleyhinde ikonuşmak imkânınız olmadığını 
tekrar hatırlatmak mecburiyetindeyim. 

KAMER GENÇ — Peki efendim. 
Bu Tasarıdan önce İdarenin giriştiği birtakım 

kamulaştırma işlemleri vardır. Şimdi, Ankara'da imar 
planı sahasına alınan büyük bir alan vardır. Bu alan, 
Muhafız Alayının karşısında bulunan geniş bir alan
dır. Bize bazı vatandaşlar müracaat ettiler, işlerimi
zin çok olması dolayısıyla bize intikal eden şikâyet
lerin doğru mu yanlış mı olduğu konusunda sıhhatli 
bir tahkikat yapmamakla beraber, gelen kişiler di
yorlar ki; «Bizim burada 30 bin nüfusumuz var. ida
re, burayı yabancı elçilik binaları alanına aldı. Bizi' 
evlerimizden çıkaracaklar, bunları yabancı elçilik ve 
konsolosluk mensupları için bir iskân sahası haline 
getirecekler.» 

Şimdi, kamulaştırmayı, ister vergi değeri üzerin
den yapsınlar, ister emsal bedeli üzerinden yapsın
lar, malumunuz olduğu üzere, bir Kıymet Artış Ver
gisi Müessesesi vardır. Gerçi Sayın Başbakanımız 
ve Sayın Maliye Bakanımız, «'Kıymet Artış Vergisi 
artık kaldırılmıştır» dediler; ama bu Kıymet Artış 
Vergisi, yanılmıyorsam 1983 Martında Genel Emlak 
Vergisli Beyannamesi alındıktan sonra kalkacaktır. 

Şimdi durum böyle olunca; emsal bedeli üzerin
den de kamulaştırsa, bir defa bu vatandaşlarımızın 
beyan ettikleri vergi değeri düşük taşınmazları var. 
Bu suretle alacakları kamulaştırma bedelinin büyük 
bir kısmını Kıymet Artış Vergisine vereceklerdir. O 
nedenle benim (temennim şu : Diyorum ki; İdare şa
yet yabancı elçilik ve temsilcilikler için bir yer temi

ni cihetine gidecekse, imar planında üzerinde bina, 
olan yerleri bu alanlar dışına çıkarsın ve kendisi he
nüz üzerine herhangi bir bina yapılmamış boş alan
larda altyapı hizmetlerini yapmak suretiyle, mevcut 
vatandaşlarımızı da mağdur etmemek üzere, orada 
bir yerleşme alanı temin etsin ve mevcut vatandaş
ların elinde bulunan veyahutita üzerinde binası bulu
nan yerleri bu amaçla kamulaştırmasın; kamulaştır
dığı takdirde bu vatandaşlarımız gerçekten mağdur 
olmaktadırlar. 

Malumunuz olduğu üzere, enflasyon oranı mem
leketimizde bir hayli yüksektir. 300 - 500 tane evi ka-
mulaştıracaksınız, onlara çok düşük bir değer vere
ceksiniz; şahsın tek bir evi vardır, ona üç - beş ku
ruş vereceksiniz, o parayla vatandaşımız yeni bir ev 
alamayacaktır. Bu itibarla, bu vatandaşlarımızın 
mağdur edilmemesi için, özellikle idarenin bunu ön
leyici bir tedbir alması gerektiği inancındayım. 

Nitekim Tasarının gerekçesinde diyor ki : «Türk 
Milletinin misafirperverlik anlayışına uygun olarak 
yabancı elçilik mensuplarını Türkiye'de düzenli, inti
zamlı ve huzurlu bir yaşam içine sokmak için bu Ya
sayı getirdik.» 

Milletimizin bu vasıfları hepimizce bilinmekte
dir, ancak bu fedakârlığı, birtakım kendi vatandaş
larını mağdur etmek suretiyle değil, Devletimizin 
bütçesinden fedakârlık yapmak suretiyle karşılarsak, 
herhalde daha adaletli olacağı inancındayım. 

Bir de, bu seçilen yer zaten askerî 'bölgeye çok 
yakındır, Muhafız Alayının karşısındadır, yabancı 
elçilik mensuplarını getirip de Muhafız Alayının kar
şısında bir yerde barındırma yerine, bunların, gerek 
kendilerinin, gerekse Devletimizin emniyeti bakımın
dan uygun görülecek bir yere getirilmeleri ve mev
cut imar planında bunlar İçin ayrılan sahanın iptal 
edilerek, bu amaca uygun bir yere getirilmesi gerek
tiği inancındayım. Bunu bir temenni olarak idareye 
iletiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kurtoğlu, buyurunuz efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, «Bugün gö

rüşmekte olduğumuz Tasarı, bir ihtiyacın karşılığında 
mı getirilmiştir; getirilmişse nasıl düzenlenmelidir?» 
şeklinde kademeli bir düşünce ile Tasarıyı tetkik et
menin doğru olduğu kanaatındayım. 

Tasarı gelmeden evvel, yabancı elçiliklere ve mil
letlerarası teşkilatın yerleşmesine ait olan yerlerin tah
sisine ait mevzuatımız da bir hüküm yok. Sadece, 
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çok eski, Ankara'nın Başkent olması sebebiyle vaze
dilmiş olan 6593 sayılı bir Kanun var. Bu Kanun da, 
yabancı temsilcilikler ve milletlerarası teşekküller için 
sadece Ankara şehri için bir düzenleme getirmiş ve 
bu düzenleme tatbik edilmiş; düzenleme içerisinde 
mevcut yer /kalmamış artık. Binaenaleyh, Tasarı bir 
ihtiyacın mahsulüdür. Bunda hiçbir tereddüt yok. 

Tereddüt olan taraf; zannediyorum evvela Malî 
İşler Komisyonu Başkanının muhalefeti var. O, «Bu 
ihtiyaca çarenin istimlâk yoluyla bulunamayacağı ge
rekçesiyle, pazarlık yoluyla gayrimenkul edinilmesi
ni» teklif ediyor. 

Diğer muhalifler 'ise, «Sadece lojmanlar için mi, 
yoksa resmî elçilik binaları için mi tahsis yapılsın?» 
noktasında ayrılmışlar. Yoksa, Komisyonlarda mu
halefet edenlerin de, Hükümetin de temelde anaga-
yesi birleşmiştir. 

Binaenaleyh , komisyonlardan gelen tasarıların 
havalarına bakarak, meseleyi teknik olarak kamu
laştırma üzerine temerküz ettirmekte hata ederiz; 
çünkü mevzii meseleler durdukça, Umumî Heyette
ki görüşmelerde ekseriya Hükümetin tasarıyı şevkteki 
anagayesini kaybediyoruz arkadaşlar. Endişem odur 
ki, bu Tasarı hakkında da böyle bir şey olmasın. 

Şimdi şunu arz etmek isterim : Tasarı, yerli, iç 
hukuka müteallik bir ihtiyacın karşılanması gibi gö
rünmektedir. Oysaki, mukabili de vardır. Gerekçede 
gösterildiği gibi, bu türlü milletlerarası münasebetler
le, yabancı elçiliklere mütedair düzenlemelerde müte
kabiliyet esası kabul edilmektedir. 

'Memleketimizdeki para değerinin düşüklüğü, dış 
temsilciliklerimizin muhkem yerlerde yerleşmeleri için 
edinecekleri mallarda, demin Kamer Genç arkadaşı
mızın düşündüğü, «Memleketin parası gidiyor, pulu 
gidiyor, fakir fukara bilmem ne oluyor» görüşü kar
şısında, öyle bîr ihtiyaç var ki, yabancı elçiliklerimize 
dışta muhkem yer bulabilmek için ya milyonlarca ki
ra ödüyoruz yahutlta altından kalkamayacağımız bir 
yük altına girerek, o memleketlerde döviz harcayıp, 
mal edinme mevkiinde kalıyoruz. 

Bu Tasarının bir de dış hukuk bakımından ince
lenmesi lazımdır. Çünkü Tasarının bir maddesinde 
«Mütekabiliyet şartı ile...» kaydı vardır. Binaenaleyh, 
yabancı elçiliklere, teşkilatlara memleketimizde yer 
bulabilmek gayretinde iken, bunun mukabilinde dış 
memleketlerde de bizim hariciye memurlarımıza ve 
teşkilatımıza yer bulma kolaylığı sağlanmaktadır. 

Ancak, maddelerin şevki itibariyle ve tabiatıyla 
bu mukabil amaç bir kelimede temerküz ettiği İçin, 
bu noktayı tebarüz ettirmek üzere söz almış bulu
nuyorum., 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen başka 

sayın üye?.. Yok. Komisyon bir açıklamada buluna
cak mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Müsaade ederseniz kısa bir açıklama ya
payım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Karal. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA
RAL —Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Komisyonumuz bu defa da huzurunuza, uluslar
arası ilişkilerimizin, dış ilişkilerimizin bir iç sorunu
nu çözmek için bir Tasarı getirmiştir. Bu sorun da, 
yabancı temsilciliklerin, uluslararası teşekküllerin, ku
ruluşların Türkiye'deki yerleşim meselesinin çözümü
dür, 

Gerçekten bu, zamanımızda çetin bir hal almış
tır. Bu, sadece bir misafirperverlik meselesi de değil
dir. Ona hiç şüphe yok; kendi yurdumuzda misafir 
olarak görev yapan bu temsilciliklere ve yabancı ku
ruluşlara misafirperverliğimizin en yüksek derecede 
gösterildiği şüphesiz. Ancak, onun dışında birçok 
uluslararası anlaşma var, konsolosluk anlaşmaları 
var, son 1963 - 1965 Viyana Konsolosluk Andlaş-
maları var... Bu, bir vecibedir. 

Bunun dışında da başka özellikleri vardır. Bu, 
dış politikamızın bir etkinliği, bir itibarı meselesidir. 
Onun için, bu sorunun çözülmesi zorunludur. Şim
diye kadar bu mesele tam olarak çözülmemiştir. Sa
nırım daha önceleri, Ankara Başkent olduktan son
ra hibe şeklinde bir süre çözümlenmiş; sonra çıkarı
lan 6593 sayılı Kanunla, Hazineden meccanen veri
len arsalarla çözülmüş; fakat bunlar artık yetersiz 
hale gelmiştir. Yetersiz hale gelmesinin sebebi gayet 
açık. Evvela, arsa kalmamıştır, Ankara'da verilecek 
bir şey kalmamıştır. Bu, zaten meseleyi kendiliğin
den çözmüş oluyor. 

Bunun dışında başka sorunlar çıkmıştır. Dış tem
silciliklerin sayısı (Birleşmiş Milletlerdeki son sayı 
nedir şimdi hatırlayamadım) mütemadiyen artmakta
dır; yurdumuzda da, Ankara'da da bu temsilciliklerin 
sayısı artmaktadır. Bunların ihtiyaçlarını karşılamak 
bir mesele haline gelmiştir. 

22 — 
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Onun dışında bir başka sorun gelişmiştir ki, o da 
dış elçiliklerin korunması; yani güvenlik sorunudur. 

Ayrıca, modern şehircilik bakırcımdan da bazı 
problemler gelişmiştir. 

Bütün bunların karşısında, bugünkü mevzuatımı
zın yetersiz olduğu anlaşılmakla bu Tasarı huzurunu
za getirilmiştir. Ben, Tasarının gereği üzerinde bir -
iki soru sorulduğu için bunları belirtmek lüzumunu 
duydum, 

Kısaca, Tasarı bu amaçları sağlayacak; evvela 
Ankara ve yalnız Ankara da değil, Ankara'da Hazine 
arazisi yök; fakat bundan önceki mevzuatımız yalnız 
Ankara ile ilgili çözümler bulmuş; Ankara dışında 
konsolosluk veya 'benzeri diğer kuruluşların sorun
ları çözülmemiştir. 

Onun dışında bir de, bir arkadaşımızın gayet gü
zel belirttikleri g'İbi, diplomatik karşılıklılık prensibi 
möselesi var. Diplomatlarımıza bir yerde bir şey tek
lif edildiği zaman, biz onun karşılığını burada yapa-
mıyorsak, ondan mahrum kalmaktayız. Mahrum kal
dığımız gibi, yüksek miktarda döviz ödeyerek o şeyi 
kiralamak veya satın almak mecburiyetinde kalıyo
ruz. Bu Tasarı ayrıca büyük bir döviz tasarrufunu 
da sağlayacaktır. 

Arz ettiğim bu durumlar karşısında Komisyonu
muz, bu Tasarının mutlaka kabul edilmesi lazım gel
diği inancı içinde çalıştı; ama takdir Yüce Heyeti
nizindir. Biz Komisyon 'olarak daima Yüce Heyeti
nizin her türlü katkısına açığız. Bu da çok normal. 
Bildiğiniz gibi, komisyonlar kendi başına varlığı ol
mayan; yalnız bu Genel Kurul için mevcut olan ça
lışma birimleridir. Her şey ıbu Genel Kurul içindir, 
bu Genel Kurula hazırlanır. Onun için, yüce takdir
lerinizle bu Tasarının daha da mükemmelleşeceğine 
inanarak, kabulü hususunu takdirlerinize sunuyo
rum, 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Orhan Kulin, bir açıklamanız olacak mı?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULİN -r- Sayın 'Başkan, bana söz verdiğiniz 
için çok teşekkür ederim. 

İlk önce bu Tasarının, hakikaten sadece yabancı 
temsilciliklerin Türkiye'de yerleşme düzeni ile ilgili 
olmadığını; aynı zamanda bu Kanunla Dışişleri Ba
kanlığımızın ve dış teşkilatımızın dışarıda yerleşim 
düzeyine büyük ölçüde katkıda bulunacağını arz et

mek isterim. Sayın Kurtöğlu'nun da isabetle belirttik
leri gibi, hu Kanun vasıtasıyla dışarıdaki yerleşim 
düzeyimize istediğimiz esnekliği getirebilmek imkâ
nına da kavuşacağız. 

Sayın Genç, Tasarı ile ilgili olarak; Tasan ile 
ilgisi olmamakla beraber, şu anda Ankara'da halk 
efkârını ve muayyen bir (bölgenin halkını yakından 
alakadar eden bir konuya ve bazı istimlak işlemle
rine değindiler. Bu hususta da kısaca malumat arz et
mek isterim; her ne kadar bu konu Tasarımızla doğ
rudan alakalı değilse de, halk efkârımızı ilgilendir
mektedir, 

Bu, 1972 yılında Ankara'da Nazım Plan çerçeve
sinde öngörülen ve «Diplomatik Site» olarak adlan
dırılan Çukurca bölgesi, ki bu bölge, belirttikleri gibi 
Cumhurbaşkanlığı Köşkünün arkasına düşmektedir 
ve Elmadağa, İncesu Vadisine doğru inen ve oradan 
da batıya doğru kayan 715 000 metrekarelik bir alan
dır. Bu alan sadece diplomatik site olarak öngörül
memiştir; bunun içinde Nazım Planın ele alınış tar
zına göre yeşilsaha ve diğer tesisleri de ihtiva ede
cektir, 

Yalnız burada 'benim belirtmek istediğim husus, 
istimlak bölgesinde istimlake konu teşkil edecek olan 
vatandaşlarımızın sayısının üzerindeki husustur. 

Buradaki vatandaşlarımız bütün Çukurca bölgesi
nin istimlak edileceğini zannetmektedirler ve o za
man hakikaten 30 000 sayı, yüksek miktarda ev ve 
gayrimenkulden bahsetmektedirler. Oysa istimlak edi
lecek saha burası değildir, bu mahallenin batısına ve 
güneyine doğru düşen şu anda içinde 175 hane bulu* 
nan bir bölgedir ve bu suretle Çukurca Mahallesi
nin esasına dokunmamaktadır. 

Tabiatiyle 1962 senelerinde nazım plan çerçeve
sinde bu konu ele alındığı sırada orada herhangi bir 
iskân durumu yoktu. Daha sonradan 1972 senele
rinde planlara göre orada bir veya iki ev vardı. Şim
di istimlak bölgesine 175 ev girmiştir, fakat vatan
daşlarımız istimlak bedellerini almakta ve tatmin 
olmaktadırlar. Nitekim, bu .konuda da birtakım ta
pu işlemleri yapılmıştır. Yalnız, burada bu yanlış 
anlamayı ortadan kaldırmak İstiyorum, bu 30 000 
kişiyi ilgilendirmiyor, istimlak bölgesine girenler 175 
hanedir. 

Daha sual olacaksa tabiatiyle Yüce Meclisin em
rine hazırım efendim. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kulin. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, şüphesiz sa

yın üyelerin belirttikleri gibi, dış ülke temsilcilikle
rine memleketimizde güvenceli ve iyi bir alanın tah
sisi gayet makuldür. Ancak, bîr üyenin de belirttiği 
gibi mütekabiliyet meselesi söz konusu ise, bunun 
günaıhını vatandaşa yüklemenin bence gereği yoktur. 
Eğer çok ucuz bir fiyatla istimlak edilirse vatandaş 
bundan tedirgin olur. Acaba değer üzerinden istim
lak edilecektir diye bir kayıt var mıdır? Bir. Yani 
böyle bir şey düşünülüyor mu? 

ikincisi; buna benzer maalesef vatandaşın işyeri
ni dahi elinden alıp hiç gereği olmadığı halde bazı 
girişimlerde bulunuyorlar istimlak dolayısıyle: Bu ba
kımdan, esasına evet, ancak bu şekilde bir yabancı 
ülkenin temsilcisine yer bulacağım diye vatandaşın 
evini alıp, bugün eğer siz onun evini elinden alırsa
nız, oradan aldığı parayla bir oda alamazsa, o za
man vatandaş gerçekten tedirgin olur. Bu hususu Sa
yın Hükümet Temsilcisinin açıklamasını rica ediyo
rum? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka bir soru var mı efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kulin. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSt OR
HAN KULİN — Efendim, istimlaklar tabiatiyle Ma
liye Bakanlığının Kıymet Takdir Komisyonunun is
timlak bedelleri üzerinden yapılmaktadır ve istimlak 
bedelleri peşin olarak ödenmektedir. Yalnız, bu gibi 
istimlaki gerektiren durumlarda Devletimizin ve Hü
kümetimizin ve Dışişleri Bakanlığının ve ilgili diğer 
bakanlıkların tabiatıyla gereken bütün sorumlulukla 
hareket edecekleri ve vatandaşı her halde gereksiz 
bir şekilde muzdarip duruma sokmayacakları da 
açıktır; fakat bu konuşmaların önemli bir tarafı da, 
bu istimlak durumu hâsıl olduğu takdirde Yüce 
Meclisin bu duygularını her zaman nazarı itibare ala
rak hareket edileceği hususudur efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmeler sona ermiş
tir., 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştin 

Madde l'i okutuyorum : 
Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmi Kuruluşla
rın Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz Mal Sağ

lanması Hakkında Kanun Tasansı 
MADDE 1, — Şehir imar planlarında diploma

tik yerleşime ayrılmış olan alanlar ile yabancı dev
letlerin ve uluslararası resmî kuruluşların Türkiye' 
deki temsilciliklerinin ve bu temsilciliklere bağlı diğer 
resmî kuruluşlardaki hizmetlerinin ifası için gerekli 
olan taşınmaz malları, Maliye ve imar ve İskân ba
kanlıklarının uygun görüşü alınmak suretiyle kamu
laştırmaya ve bu taşınmaz mallar üzerinde inşaat ve 
tesis yapmaya veya yapılmasına müsaade etmeye, 
anılan temsilciliklerde çalışanların gerektiğinde konut 
ihtiyacını şehir imar planlarında diplomatik yerleşi
me ayrılmış alanlarda karşılamaya Dışişleri Bakan
lığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 

Bu Kanun Komisyonumuzdan da geçmişti; fa
kat bir zühul eseri olarak maddelere başlık konul
mamış olduğunu görmüş bulunuyorum, kısa da olsa 
kanunlarda maddelere başlık konulması ilke halinde 
kabul edildiğinden ve elimizde bulunan 7 maddelik 
bir kanunda da bu maddelerde başlık bulunduğun
dan, maddelere başlık konulması hususunu arz ve 
teklif ediyorum. Bu hususta bir önergem var, arz 
ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Evliya, buyurun. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, gayet kısa 

redaksiyon bakımından yerimden konuşabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Lütfen, evet. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, Kanun Ta

sarısında «taşınmaz mal tabiri var. Bunun birleşik 
yazılması gerekiyor «gayrimenkul» karşılığı birleşik 
bir kelimedir bu, kanaatimce ayrı ayrı olmaması ge
rekir, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen baş

ka bir üyemiz?.. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, muhte
rem üyeler; 
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1 inci madde üzerinde bir noktaya arkadaşlarımın 
dikkatini çekmek isterim : 

Maddenin yüzeysel okunuşunda, maddenin sade
ce istimlaki düzenlediği manası çıkıyor gibi hava var. 
Oysa ki, şehir imar planlarında diplomatik yerleşi
me ayrılmış olan alanlardan söz edilmektedir. Bu 
alanların her tarafı istimlake tabi değildir. Bu alan
lar içerisinde istimlâk edilebilecek yerler istimlak edi
lecektir, istimlake konu olmayacak yerler doğrudan 
doğruya tahsis edilecektir. 

0 itibarla, şehir imar planlarında diplomatik yer
leşime ayrılmış olan alanlar ile, yabancı devletlerin 
ve uluslararası resmî teşekküllerin TürkiyeMeki tem-
silciükieririin, bu temsilciliklere 'bağlı diğer resmî ku
ruluşlardaki hizmetlerin ifası için gerekli olan «Ta
şınmaz mal» 1ar kelimesinden bütün imar planına 
dahal, yerleşim planına dahil yerlerin istimlak edile
ceği manası anlaşılmamalıdır. Bu alanın içerisinde 
İstimlake gerekli olan yerler istimlak edilecektir, Ka
nun tamamen bir istimlak kanunu değildir. 

'Bu konuşmayı komisyonlarda muhtelif arkadaş
larımızın verdikleri karşı oya karşı Muhterem He
yetinizi aydınlatmak için yaptım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Haznedar. 
A. MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Bu Kanunla ilişkili olarak söz almak niyetinde 

değildim, ancak Sayın Kurtoğlu'nun biraz evvel ver
miş oldukları 'izahat, aslında Kanunun 1 inci madde
sinde derpiş edilen fikri tam manasıyle aksettirme
mektedir 

Burada hadise şu; şehir imar planlarında, bazı 
şehirlerde «Diplomatik site» ismiyle bir bölüm ayrı
lır. Kanun bu diplomatik sftenin tümünün istimlaki 
için Dışişleri Bakanlığına yetki vermektedir. 

Diplomatik sitede ne yapılacaktır? Diplomatik si
tede dış temsilcilikler için elçilik binaları, konsolos
luk binaları veya ataşelikler için idare binaları diplo
matik site içinde tesis edilebilir. 

İkinci bir husus; dış temsilcilikler veya uluslara
rası resmî kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerin
de çalışan personel için konut ihtiyacı bu diplomatik 
site dahilinde ancak temin edilebilecektir, karşılıklı 
olmak kayıt ve şartıyla. 

Onun dışında ayrıca, bir şehrin neresinde olursa 
olsun,, getirilen hüküm budur, bu hususa özellikle 
dikkatinizi çekmek istiyorum; şehrin neresinde olur

sa olsun, eğer elçilik binası, idare binaları için sa
dece, konut hariç olmak üzere, elçilik binası için mü
nasip bir yerde ve biçimde ise o bina onun istim
lakine bu madde imkan vermektedir. 

O nedenle Sayın Kurtloğlu'nun ifade etmiş oldu
ğu husus burada varit değildir. Bu hususu tebarüz 
ettirmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Birinci madde üzerinde söz almak isteyen başka 

bir üyemiz var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 

KOMtöSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Dil konusunda bir soru oldu sanırım «Ta
şınmaz mal» ayrı veya bitişik yazılacak diye. Biz 
Komisyon olarak bu dil meslesini ikide bir tartışmak 
yerine, bir sağlam ölçü bulduğumuza inanıyoruz. 
Bu da Anayasanın dilidir. Anayasadaki dilin kendisi
dir. özü ile, sözü ile yürürlükte olan maddelerin di
lidir ve imlası da buna dahildir. Anayasamızın yürür
lükte olan 3-8 inci maddesinde «Devlet ve kamu tü
zelkişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, kar
şılıklarını peşin ödemek şartı ile (Bunlar sözkonusu 
değil) özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları... 
der ve «taşınmaz mal» ayrı yazılmıştır, başka bir öl
çü bulmak mümkün değildir, Anayasanın dili esas
tır. Anayasanın dilinden öteye tereddütlü olduğu
muz yerler varsa, Anayasa organlarının, Anayasa 
Mahkemesinin, Yüksek Mahkemelerin bu dil konu
sunu nasıl çözdüğünü göımektir. 

Onun için, biz doğru yaptığımız kanaatindeyim 
«Taşınmaz mal» ibaresinde hem Türkçe olarak, hem 
de yazılı şekli ile bu ölçü ile hareket ettik. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Hükümet Temsilcisinin ekleyeceği bir husus yok 

zannediyorum?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULÎN — Hayır efendim yok. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen başka bir akada-

şımız yokv 
Sayın Tosyalı'nın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 126 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında, madde başlıkları yoktur. Yeni uygulama ile 
maddelere baslık konulması ilke olacak kabul edildi
ğinden, konunun oya sunularak maddelere başlık ko
nulması kabul edildiği takdirde, maddeler görüşüâür-

— 2 S -
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ken aşağıda, hizalarında yazılı başlıkların da oya 
sunulmasını arz ve teklif ederim.. 

Saygılarımla. 
Lücfullah TOSYALI 

Madde 1. — Amaç ve kapsam 
Madde 2. — Taşınmaz malların temliki 
'Madde 3. — Mükellefiyet 
Madde 4. — Muafiyet 
Madde 5. —• Uygulanmayacak büküm 
Madde 6. — Yetki devri 
Madde 7. — Yürürlükten kaldırılan kanun 
Madde 8. — Yürürlük 
Madde 9. — Yürütme 
BAŞKAN — Bu konuda Komisyonun düşünce

sini almak -işitiyorum. 
MIÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Efendim, bu teklife Komisyonumuz katıl
mıyor. Sebebi de şu : 

Görüldüğü gibi Kanun Tasarısının muhtevası 
son derece /teknik ve ileri sürülen öneri de çok tek
nik, şematik birşey teklif etmektedir. Çok da stan
dart bir kanun şeması olmuyor o, Kanunun özelliği 
dolayısıyla. Zaten Kanun çok kısa ollduğu için ve 
pek: çok kısa kanunda da bu yol uygulandığı için biz 
bu öneriye katılamıyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mjı?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN RULİN — Efendim, katılmıyoruz. Komis
yonla aynı şekilde düşünüyoruz. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; muhtelif maddeleri ilgilendirmekle 

beraber, prensip olarak Sayın Tosyalı'nın önergesini 
oylarınıza sunmak durumundayım. 

Maddelere başlık konmasını öneren bu önergeyi 
prensip bakımından oylarınıza sunmak istiyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın Tosyalı'nın 
önergesi prensip olarak kabul edilmemiştir. 

Madde l'i Komisyondan geldiği şekli ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca kamulaştırı

lan veya Hazineye ait taşınmaz mallar uluslararası 
teamül ve karşılıklılık ilkesine uygun olarak Dışiş
leri Bakanlığının uygun göreceği 1 inci maddeye ya
zılı temsilciliklere satılabilir, kiraya verilebilir, ba
ğışlanabilir, üzerlerinde İntifa ve irtifak hakları ku
rulabilir* 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz var mı?... Yok. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun uyarınca arsa veya bi

na sağlanan devletler ve uluslararası kuruluşlar tah
sis protokolünde belirlenen koşullara uygun olarak 
bina ve tesis inşa etmekle mükelleftirler. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyemiz var mı?... 

SERDA KURTOĞLU — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, maddeden 

başka bir anlam da anlaşılıyor gibi geldi bana, eğer 
tab hatası (Basım hatası) yoksa. «Bu Kanun uyarınca 
arsa veya bina sağlanan devletler...» deniyor. Madde 
başka bir devlete mi hitap ediyor acaba? «... ve ulus
lararası kuruluşlar tahsis protokolünde belirlenen ko : 

şullara uygun olarak bina ve tesis inşa etmekle mü
kelleftirler.» Eğer bu mükellefiyete riayet etmeyen dev
letlere bizce arsa sağlanmayacak, bina sağlanmayacak 
demek istiyorlarsa, ona açıklık getirmek lazım gelir 
gibi geliyor bana, yanlış anlamadıysam veyahut anla
şılmıyor, bilmiyorum. 

Açıklarlarsa memnun olurum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Sanırım bu yetkinin kullanma amacını açık
ça ifade etmek ihtiyacını duymuştur burada teklif; 
ama nasıl düzenleneceğine protokolda tayin edilecek, 
yani devletlere hitap etmiyor, aynı zamanda kendi iç 
hukukumuza da hitap ediyor; çünkü biliyorsunuz açı
lan davalarda amacına uygun olarak kullanılmayan 
kamulaştırmalar hakkında dava açma yetkisi ve dava
yı kazanma imkânları çok fazla oluyor. Sanırım bu
rada amacın açıkça belirtilmiş olmasında fayda görül
müştür. Bizim yorumlama şeklimiz bu efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
İlave edeceğiniz bir husus var mı Sayın Kurtoğlu?.. 
SERDA KURTOĞLU — O halde efendim, «Bu 

Kanun uyarınca arsa veya bina sağlanan devletlere ve
ya uluslararası kuruluşlara...» olması lazım gelecek. 
Yalnız, üstelik «İnşa edilmek mükellefiyeti» olmu
yor, yani Komisyon sözcüsünün söylediği anlam doğ
rudan çıkmıyor. 



Danışma Meclisi B : 103 9 i 6 ı 1982 O : 2 

Eğer yanılmıyorsam, Komisyon demek ister ki; 
Bu Kanun uyarınca yabancı devletlere veya kuruluş
lara sağlanacak binalar ve yerlerin ne şekilde... 

BAŞKAN — «... Bir protokolda tespit edilir» hük
münü getirmek istiyor... 

SERDA KURTOĞLU — Evet; fakat mana bu 
yönde değil... 

BAŞKAN — «Mana bunu ifade etmiyor» diyor
sunuz. 

Komisyon bir değişiklik yapmayı uygun görüyor 
ise bir kaç dakika ara vermemiz mümkün olabilir. 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Protokolün bir belge olarak hazırlanması 
söz konusu. Protokolün belge olarak hazırlanması, ay
rıca hitap ettiği yabancı devletleri de bağlayıcıdır ta
biî. Bu inşaatı yapmak mecburiyetini yüklüyor. Ay
rıca, bizim kendi iç hukukumuz bakımından da han
gi yarara, hangi maksada kullanıldığını belgelemiş 
olmaktadır. Onun için maksada hizmet etmektedir efen
dim. 

SERDA KURTOĞLU — Mükellefiyet kime yük
lenmiştir efendim. Bunu maddeye göre söyleyebilirler 
mi?.... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, o soruya cevap lüt
feder misiniz?... 

MTLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ HALIL IBRAHIM KA-
RAL — Efendim bir daha arz edeyim, sanırım ku
ruluşlardan sonra bir virgül ilave edersek daha açık bir 
şekilde bu ifade edilmiş olacak sanırım Sayın Kurtoğ-
lu. Bu sizi tatmin etmekte midir?... 

SERDA KURTOĞLU — Evet efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Oldu, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Şu duruma göre ikinci satırda «Sağ
lanan devletler ve uluslararası kuruluşlar»dan sonra 
bir virgül konmasını mı teklif ediyorsunuz?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ HALIL IBRAHIM KA-
RAL — Evet efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Mükellefiyet, kuruluşla
ra ve devletlere tahmil ediliyor, protokola uygun ol
duğunu belirtmek için... 

BAŞKAN — Evet, mükelleftirler. 
Şu duruma göre virgülü de dikkate almak sure

tiyle tekrar okutuyorum ve oya sunacağım. 

«Madde 3. — Bu Kanun uyarınca arsa veya bina 
sağlanan devletler ve uluslararası kuruluşlar, tahsis pro
tokolünde belirlenen koşullara uygun olarak bina ve 
tesis inşa etmekle mükelleftirler.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca tahsis ve tem
lik edilen taşınmaz mallar ve bunların üzerinde ya
pılacak inşaat karşılıklı olmak kaydıyla Dışişleri Ba
kanlığının önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun gö
rüşüyle her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf 
tutulabilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde konuşmak 
isteyen?... 

AKİF ERG1NAY — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bu madde 4'te gösterilen muafiyet hükmünün esa

sına karşı değilim, onu söylemeyeceğim. Yalnız, redak
siyon bakımından diğer vergi kanunlarımızdaki şekle 
pek uymadığı için düzeltme talebinde bulunacağım ve 
bu hususta da bir önerge hazırladım. 

Gerçekten, bir defa «Muafiyet» terimini kullanma
yız biz burada. Çünkü «Muafiyet» terimi yalnız ki
şiler içindir, gerçek kişiler. Burada halbuki mal ve eş
ya, yani taşınmaz mallardan bahsedildiği için buna 
«istisna» deyimini kullanmak gerekir, bir. 

İkincisi; esas 4 üncü maddede «Karşılıklı olmak 
kaydıyla» dendikten sonra Maliye Bakanlığının mü
saadesi alınacak. Eğer vermezse ne olacak?... Bir. 

Sonra, ondan gayri de Maliye Bakanlığı müsaade 
etse dahi, muvafakat etse dahi yine de vergi ve harç
lardan muaf tutulabilecek, yani tutulmayabilecek de. 
Bu, karşımızdaki devletler bakımından biraz garip 
bir ifade olur. Onun için, zannediyorum ki, diğer bü
tün vergi kanunlarımızda karşılıklı olmak şartıyla 
«Muaftır, müstesnadır» deyimiyle bağlamak lazım. 
Ben bu anlamda «Bu Kanun uyarınca tahsis ve tem
lik edilen taşınmaz mallar ve bunların üzerinde yapı
lacak inşaat, karşılıklı olmak şartıyla her türlü ver
gi, resim ve harçlardan müstesnadır» şeklinde düzel
tilmesini arz ediyorum. 

Aslında diyeceksiniz ki, burada ne vergi olabilir?... 
Şimdi, metinde bağış söz konusu, Bağış biliyorsunuz 
veraset ve intikal vergisine girecektir. Belki veraset 
vergisi dolayısıyla maliyeciler, «Ver» diyecek vergiyi. 
Ama karşılıklı olmak şart olduğu takdirde bundan, 
tabiî muafiyetten, bu istisnadan faydalanmış olacak. 
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Efendim, orada acaba karşılıklı bir durum olur 
mu?... Olabilir. Bize de oradan bir arsa bağışlarlar ya
hut bir bina verirler veya biz orada bir inşaat yapa
biliriz. Bu anlamda oradan istenebilecek olan vergiler, 
bizim şu maddeye istinaden eğer karşılıklı olursa biz 
de onlardan almayacağız. Ama onlar bizden vergi 
alırlarsa, müsaade etsinler biz de onlardan vergi ala
lım. 

Şekil budur, muhtevası budur ve aslında hakikaten 
karşılıklı mücâmele, nezaket kaidesine uygundur. Bu 
itibarla, bu önerimi arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
SERDA KURTOĞLU — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun -efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet

li üyeler, sık sık huzurunuza geldiğim için özür dilerim. 

Sayın Erginay'ın muafiyet, yani istisna getiren 
teknik uyarmasına acizane ben de iştirak ediyorum. 
Ancak, karşılıklılık kaidelerinin altında «Tutulabilir» 
şeklindeki esnekliğin «Tutulur, istisna içine girer« şek
linde sertleştirilmesine taraftar değilim. Çünkü millet
lerarasında karşılıklılık teessüsü çok nazik diplomatik 
bir münasebettir, sertliğe gelmez. 

Karşılıklılık teklifi kimden gelecek?... Türkiye ile 
(A) devleti, (B) devleti (X) devleti arasında bir karşılık
lılık, karşılıklı şekilde muafiyet teessüs edecek. Bu 
teklif kimden gelecek?... Bu teklif (X) devlet için ayrı 
düşünülecektir, (A) devlet için ayrı düşünülecektir, (B) 
devlet için ayrı düşünülecektir ve teklifin getirileceği 
zaman ve zemin çok hassas birtakım siyasî, diploma
tik faktörlere bağlıdır. Binaenaleyh, eğer siz karşıdan 
gelen teklifi, karşılıklılık teklifini reddetmek istiyorsa
nız, «Ben senin karşılıklılık teklifine riayet etmiyorum, 
istemiyorum senin benimle karşılıklı muafiyete giriş
meye» demiyecektir devletimiz, diplomatik nezakete 
uyarak, «Dışişleri Bakanlığımızın Maliye Bakanlığıyla 
yaptığı görüşmeler sırasında maalesef Maliye Bakanı
mızı ikna etmek kabil olmadı» diyecektir. Bu bir dip
lomatik mazerettir. Bu mazereti de ancak «Tutulabilir» 
kaydı varsa Dışişleri Bakanı veya diplomatik mahâfil 
kullanabilir. Siz «Tutulur» derseniz, «İstisna edilir» 
derseniz Dışişleri Bakanını çok müşkül vaziyete sokar
sınız, dış münasebetlerimiz çok kötü bir duruma gi
rebilir zemin ve zamanın şartlarına göre. Karşı devlet
ten «Muafiyet tanıyın» diye teklif gelir. Dışişleri ma-
hâfili ne yapsın?... Derhal «Maliye Bakanını ikna ede
miyorum» der. «Tutulabilir» kaydı varsa buna girer, 

«Tutulur» derse, bir de karşı devletin eline silah verir
siniz; «Senin kanununda mecburiyet olduğu halde, 
niye Dışişleri Bakanı olarak benim bu nazik teklifimi, 
olumlu teklifimi kabul etmiyorsun?...» gibi bir zorluk 
içinde bırakırsınız. 

Kanunlarda esneklik, hele böyle ucu politik mev
zua giren meselelerde esneklik getirmek, kanun yap
ma bakımından en tercih edilecek husustur. Maliye 
Bakanının salahiyetini kaldırmıyor, Dışişleri Bakanı
nın salahiyetini kaldırmıyor, mütekabiliyeti kaldırmı
yor; ama kanunun zemin ve zaman içerisinde Tür
kiye'nin dış ilişkilerde olan münasebetlerine, menfaat
lerine uygun Ibir esneklik getiriyor kanaatindeyim. 
Onun için beni affetsinler; o noktadaki tenkitlerine 
iştirak edemiyorum. 

Bunu arz için huzurunuzu işgal ettim; saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, yerimden kı

sa bir cevap verebilir miyim?... 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bir açıklama, cevap 

değil de açıklama rica edeyim. 
AKİF ERGİNAY — «Karşılıklı olmak kaydı» de

mek, ilgili devletin kanunlarında da buna mütenasip 
hüküm olması demektir. Böyle bir hüküm yoksa, za
ten böyle bir husus mevzubahis değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, ben 

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

4 üncü madde kanımca tasarı metnine bu şekliyle 
girmeliydi. Sayın hocam kusura bakmasınlar, kendi
siyle bazı konularda ters düşeceğim iki vergici ola
rak. 

Mütekabiliyet esasıyla birtakım vergilerden vaz
geçmek sanırım hatalı bir yol. Verginin öncelikle ka
nuniliği prensibine aykırı. İkincisi; Maliye Bakanına 
veyahut iki bakana verginin kaldırılması konusunda 
bir elastikiyet tanınması, bir takdir hakkı tanınması 
yine verginin kanuniliğine aykırıdır. 

Mesele nasıl çözülmeliydi?... Burada madde ted
vin edilirken «Vergi uyuşmazlıkları, iki taraflı ver
gi anlaşmalarıyla iki devlet arasında, devletlerara
sında yapılacak vergi anlaşmalarıyla halledilir» hük
mü sanırım konuya gerekli açıklığı getirecekti ve da
ha faydalı olacaktı, daha kullanılabilir olacaktı. 

M — 
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Şimdi Sayın Başkanımdan ben özür dileyerek bi
raz süre isteyeceğim. Konuya ilişkin hemen yerimden 
bir önerge yazmak üzereydim, söz sırası bana geliver
diği için yetiştiremedim. Bunun değiştirilmesini, iki 
tarafı gayri menkuller üzerindeki vergilerle ilgili dev
letlerarasındaki uyumsuzlukların vergi anlaşmalarıyla 
giderilmesini öneren, öngören bir, teklif hazırlaya
cağım. Eğer Yüce Meclisin takdirlerine iktiran eder
se, sanırım iyi bir yolda olacağız. 

Sonra, sayın hocam değindiler, dediler ki «Vergi 
istisna...» Evet, hakikaten hak verdiğim bir noktadır 
bu. Konu gayri menkule müteallik olduğuna göre, 
burada «Muafiyet» lafı pek oturmuyor. Bir kanun tek
niği yönünden de lafız olarak bir hata .burada söz 
konusu. 

Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, lütfen Komisyonun ve 
Hükümetin cevabı süresince önergenizi hazırlamanızı 
rica ediyorum. 

Sayın Komisyon?... 

MÎLLÎ SAVUNMA, 1ÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALÎL İBRAHİM KA-
RAL — Biz Malî işler Komisyonumuzun görüşüne ka
tıldık, Hükümet sözcüsü cevap verecek efendim. 

IBAŞKAN — Eıvet 
Buyurun Sayın Kulin. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR
HAN KULİN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Simidi, meseleyi biz, Kanun Teklifinde «Muafiyet» 
sözlü gelirken, bunu kaleme alan Dışişleri Bakanlı
ğından gelmiştir. Meseleyi, biz 'karşılıklı diplomatik 
imtiyaz ve muafiyetler açısından ele alıp bir diplo
matik yerleşim meselesi olarak Yüce Meclisin de 
önüne takdim etmiş bulunuyoruz. Bu diplomatik yer
leşimde vergi meselesine gelince; vergıilendlirme değil1 

karşılıklı bir vergiden muaf olmak bir prensip ola
rak değil, bir yerleşim mutabakatı yapılırken, bu mu
tabakattaki vergilendirme karşılıklı olarak muaf tu
tulacak mı, tutulmayacak mı konusu olarak düşünü
yoruz ve bunun bir anlaşmaya veya daha geniş kap
samlı verigi indirimi anlaşmalarına getirilmesi her
halde amacını aşmış bir durum ölacalkıtır. Aynı za
manda Sayın Kurtoğhı'na da teşekkür etmek isterim; 
zira, bizim daha açıkça söyleyemeyeceklerimizi ken
disi çok güzel ifadle ettiler. Bu gibi müzakerelerde 
İkatılılktan ziyade esneklik ve her türlü hâili karşıla
yacak bir yazım tarzı her zaman daha rahattır efen
dim, 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAIMZA EROĞLU — Sayın Başkan, ben de 

siöz istiyorum., 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı 

değer arkadaşlarım; 
Burada söz konusu olan, her türlü vergi, resim 

ve harçlardan muafiyet meselesidir. Muafiyet deyimi 
doğru mudur, değil midir?.. Önce bu soruya cevap 
vermernfiz gerekir,! 

İç hukuk bakımından «Vergiden şu şu vergi re
simler müstesnadır; bunun istisnasını teşkil ederler» 
denilmesi doğru olabilir. Ancak konu, iç huküîk ba
kımından değil, milletlerarası ilişkiler bakımından ele 
alındığında «Muafiyet» sözü daha çok kullanılan ve 
dalha çdk yerinde olan bir kelimedir, deyimdir. Mil
letlerarası imtiyaz ve muafiyetlerden söz konusu edi
lir. Bu, devletler umumî hukukun, milletlerarası hu
kukun teamülü örf ve adetle düzenlenen kuralarıy
dı. Yakın zamanlarda Viyana'dla imzalanan bir söz
leşmeyle yazılı hukuk kuralları haline gefârildi ve 
kullanılan deyim ve imtiyaz ve muafiyetlerdir, im-
rnunites ve priıviiege diplomatiktir, diplomatik imti
yaz ve muafiyetlerdir. Burada söz konusu olan, dip
lomatik birtakım muafiyetlerdir. Diplomatik muafi
yetle, iç mevzuatımızın dışında birtakım diplomasli 
fonksiyonunu, dış temsilcilik fonksiyonunun yerine 
getirilmesinden ötürü tanınan muafiyetlerdir. Öyle 
ise, deyim, muafiyet deyimi daha doğrudur. İç hu
kuktaki şu vergiden bu resimden müstesnadır deyi
minin yanı sıra, iç hukukta kullanılan bir deyimi 
bu olmakla birlikte, milletlerarası hukukta, milletler
arası ilişkileride, milletlerarası hukukun dayandığı bîr 
kural olaralk muafliyet deyimini kullanmanın daha 
doğru olacağı görüşündeyim. 

Muaf tutulabilir; tultula'bilir mi, tutulur mu?.. Bu
nu, Sayın Kurtoğlu arkadaşım çok açık şekilde ifade 
etti; görüşlüne katılıyorum, şunu eklemek istiyorum 
sadece. Bu bir yetkidir, karşılıklılık la regle de recip-
rocite kaidesine uygun olarak yerine getirilir, bir 
yetki meselesıidiir. Bu yetkıi hükümete verilmiştir; bu 
yetkiye dayanarak, hükümetin, yürütmenin serbestisi 
vardır. Biz burada tutulur dediğimiz zaman, yürüt-
merikı, hükümetin bu takdir serbestisine dayanan im
kânı elinden alınmış olur. öyle ise; deyim tutulabilir
dir, tutulabilir olması gerekir. 

Saygılar sunarım efendim. 
(Alkışlar) 

— 29 ~-
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
IBu konuda iki önerge var, müsaade ederseniz 

okutuyorum. 
iGeliş sırasına göre, Sayın Erginay'ın önergesini 

okutuyorum, 
Danışma Meclisi Baş'kanlığına 

Görüşjülmekltle olan tasarının 4 üncü maddesinin 
a'şağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

IMaldlde 4. — Bu kanun uyarınca tahsis ve temlilk 
edilen taşınmaz mallar ve bunların üzerinde yapı
lacak inşaat karşıliklı olmialk şartıyla her türlü vergi, 
feslim ve harçlardan müstesnadır. 

IBAŞKAN — Aynı konuda, Sayın Doğu'nun 
önergesini okutuyorum. 

ıSayın Başlkanlığa 
IGörüşülen tasarının 4 üncü maddesinin aşağıdaki 

gilbi değişjtirilmesiind arz ve teklif ederim. 
IMadlde 4. — Taşınmaz mallara ait vergi ve harç

lar yapılacalk özel verigii anlaşmalarıyla karşılıklı ol
mak kay duyla kaldırılalbilir. 

Alhimet SenVar DOĞU 
'BAŞKAN — Sayın Erginay, tekrar bir açı'klama 

yapacak mısınız önergeniz üzerinde? Bir açıklamayı 
gerekli görüyor musunuz? 

AKİF ERGİİNAY — Önergem açıktır. Verigi ka
nunlarımda değinilen 'buldur. Bir devlet, diğer bir dev
letin hâikimiye'tine karşı daima mücamele kaidesi 
olarak, nezaketitir. Eğer, onların kanunlarında varsa 
'biz bunu uygulayacağız, yoksa uygulamayacağız; 
ama onların kanunlarında variken, biz buna rağmen, 
ben uygulamıyorum bunları demek, bu milletlerarası 
adafoa uygun olmaz kanaatindeyim,. 

'BAŞKAN — Evet. 
Sayın Erginay'ın önergesi üzerinde Komisyonun 

görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

•KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. İBRAHİM KARAL — 
Katılamıyoruz efendim. 

•BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Hükümet temsifoisiinln görüşünü rica ediyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULitN —- Efendim, karşılıMı'k ilkesi, Sa
yın Kurtoğlu'nun da ifade ettiği gibi, gayet nazÜk ve 
esnek bir illkedir. İlke, kanunlarda bulunur, kanun-
larida 'bulunmayaibilir ve iki devlet karşılıiklık esa-
sınlda bir anlaşma yapmak istedikleri takdirde, ka
nunda olsa da olmasa da, gerekli onayları aldıktan 
sonra yapılabilir, Bu balkımdan, çok esnek bir ku
raldır ve bu kuralın bizi bağlayıcı bir şekilde, bu 

maddede Hükümıdüimizi bağlayıcı bir şekilde alın
masını biz son derece mahzurlu görmekteyiz efen
dim. Aklsi halde, karşıliklılılk ilkesi mevcut olsa da-
ihi, uygulama durumunun hâsıl olmayacağı haller de 
varit olabilir. Bu durumda, kanun dolayısıyla karşı-
-lı'klılık ilkesine bağlanaJbilmek, mıillî irademizi ve 
şeyimizi sınırlayan bir husus olacaktır dış münaselbet-
lerimizde efendim. 

Teşekkür ederim. 
/BAŞKAN — Teşelkkür öderim,. 
ıSayın Erginay'ın önergesine Hükümet ve Komis

yon katılmamaktadır; bu itibarla, diklka'te alınıp alın
maması hususunu oyunuza sunmalk durumundayım, 
'Dikkate alınmasını kabul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Sayın Ertginay'ın önergesinin dikkate alınması 

- ka'bul edilmemiştir. 
Sayın Doğu'nun önerigesıini tekrar okutuyorum,. 
(Ahmet Senvar Doğu'nun önergesi tekrar okun

du). 
'BAŞKAN — Sayın Doğu, önergelerini esas iti-

ibariyle konuşmalarında izalh ettiler. 
Komisyon,,. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. İHRAOİM KA
RAL — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisinin görüşünü ri
ca ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR
HAN KULİN — Bundan 'bir evvelki önergedeki ge
rekçelerden dolayı gene (katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu durumda Hükümet Ve Komisyon Sayın Do

ğu'nun önergelerine katılmamaktadır. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oyunuza sunmak durumunda
yım. Dikkate alınmasını kaJbul edenler... Kalbul et
meyenler,.. Dikkate alınması kalbul edilttıemiiştir. 

4 üncü maddeyi Komisyondan... 
AYHAN FIRAT — Efendim, müsaade ederseniz 

4 ündü maddeyi oylamadan evvel redaksiyon mahi
yetinde birşey sıöyleme'k istiyorum, 

BAŞKAN — Lütfen. 

AYHAN FIRAT — Efendim, 3 üncü satırda 
(«Karşılılklı olmak kaydıyla» kısmını iki Virgül arası
na almaik gerekir. Bunu arz etmek istedim. 

IBAŞKAN — Komisyon. 

1MÜLLÎ SAVUNMA, İÇİlŞLERÎ VB DIŞİŞLERİ 
KOMIİSYONU SÖZCÜSÜ H. İBRAHİM KA
RAL — Buna katılıyoruz efendim. 
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'BAŞKAN — Karşılıklı olmak kaydıyla ibaresininı 
iki virgül arasında kullanılması, inşaattan sonra vir
gül kaydıyla oddan sonra virgül. 

Lütfen bu şekilde iki virlgül tebarüz ettirmek su
retiyle maddeyi bir daha okuyalım. 

'MIAIDDB 4. — Bu Kanun uyarımca tahsis ve 
temlik edilen taşınmaz mallar ve bunların üzerinde 
yapılacak inşaat 'karşılılkh olmak kaydıyla Dışişleri 
Bakanlığının önerisi ve Mialiye Bakanlığının uygun 
görüşüyle her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf 
tutulalbilir^ 

IBAŞKAN — Maddeyi bu şe'kliyle oyunuza sunu
yorum. Kalbul edenler... Kaibul etmeyenler... Madldie 
kalbul edilmiştir. 

Maidde 5'i okutuyorum. 
IMIAiDDE 5. — Bu Kanun uyarınca kamulaştırı

lan taşınmaz mallar hakkında 68130 sayılı Kanunun 
23 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

ıBAŞKAN — Sayın Tosyalı; 6 ncı maidde diye ifa
de ettiğiniz bir önergeniz var. Bu önergeniz zannedi
yorum bu 5 inci maddeyle ilgili olacak. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet efendim, 5 inci 
maddeyle ilgili. 

BAŞKAN —- 5 inci maidde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız?.. Yok. 

(Sayın Tosyalı'nın bu madldeyle ilgili önergesini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İ06 S. Sayılı Kanun Tasarı

sının 5 inci maddesinde bahsi geçen 6830 sayılı Ka
nunun adının da yazılması gerekli olduğundan, iba
renin «16830 sayılı istimlak Kanununun» şekline geti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Liitfuiah TOSYALI 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Katılıyoruz efendim.» 

(BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULİN — Katılıyoruz, 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, 5 inci maddede «6830 
sayılı Kanunun» ibaresinin, «'Ö8!3t0i sayılı İstimlak Ka
nununun» şeklinde değiştirilmesini önermektedir. Bu 
önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor. 

Bu li'tibarla kati surette oyunuza sunuyorum. Ka
'bul edenler... Ka'bul etmeyenler,.. Sayın Tosyalı'nın 
önerdiği şekilde madde kalbul edilmiştir, 

iMadde 6'yı okutuyorum. 
MAİDDE 6. — Dışişleri Bakanlığı, bu Kanunla 

verilen görevleri, kısmen veya tamamen başka Bakan
lıklar ve Kamu Kuruluşları eliyle yürütebilir.; 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?... Yok, 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.^ 
Kabul etmeyenler... Madde kalbul edümiştir^ 

Madde 7'yi okutuyorum. 
MADDE 7. — 20 . 5 a 1955 gün ve 6593 sayılı 

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
(BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın bu maddeyle ala

kalı 'bir önergesi var, okutuyorum, 
Sayın Başkanlığa! 

Görüşülmekte olan 1126 S. Sayılı Kanun Tasarı-
sının 7 nci maddesinde yürürlükten kaldırılan Ka
nun adının da 'belirtilmesi bakımından maddeye aşa
ğıda yazılı olan Kanunun adının eklenmesini arz ve 
teklif edenim., 

Saygılarımla, 
Lütifuüah TOSYALI 

ıdMADDE 7.; — 20.5.11955 gün ve 6593 sayılı Ec
nebi Devletlere Ankara'da Sefarethane ve Konsolos
hane İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hak
kında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.» 

IBAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MÎLLÎ SAVUNMA, 'İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KUIİN — Katılıyoruz., 
(BAŞKAN — 6593 sayılı Kanunun mevcut ismi

nin de eklenmesine mütedair Sayın Tosyalı'nın öner
gesini katî surette oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Sayın Tosyalı'nın teklifi 
istikametinde madde kabul edilmiştir < 

7 nci maddeden sonra Tasarıya-bir ek madde ila
vesini löneren ibir önerge var, okutuyorum., 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 126 S. Sayılı Tasarıya aşa

ğıdaki ek madde eklenmesini arz ederim. 
Kamer GENÇ 

EK MADDE — ıBü Kanun gereğince yapıla
cak kamulaştırmalarda taşınmaz malların gerçek de
ğeri esası alınır. 

Gerekçe : 
Halen yürüdükte olan Emlak Vergisi Kanununa 

göre kamulaştırmalar vergi değerine göre yapılmak
tadır,; Ancak, yabancılara tahsis edilmek üzere bu 
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Yasa ile yapılacak kamulaştırmaların gerçek değer 
üzerinde yapılmasının hakkaniyete dana uygun ola
cağı kanaatindeyim, 

IBAŞKAN — Komisyonun Sayın Genc'in öner
gesi üzerindeki görüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, tÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RİAL — Katılamıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyo-
rumu 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR -
HAN KULİN — Katılamıyoruz Sayın <Baş/kan. Zi
ra, zaten yapılan istimlaklerde takdir komisyonla
rının gerçek değeri tespit ettiği düşüncesindeyiz, 
varsayryoruz.1 

IBAŞKAN — Sayın Genc'in önergesine Hükümet 
ve Komisyon katıllmamalktadır, 

IBu itibarla önergenin dikkate alınıp, alınmaması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Dikkate alınma
sı kaibul eSditaamiştir. 

ıMadde 8'i okutuyorum^ 
MADDE 8, — Bu Kanun hükümleri yayımı tali

hinde-yürürlüğe girer. 
(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kaibul etmeyenler... Madde 'kabul edil
miştir, 

(Madde 9'u okutuyorum., 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kumlu yürütür. 
(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir, 

Tasarının tümünü oylamadan önce leh ve aleyh
te 'konuşmak isteyen sayın üyelere söz vermek istiyo
rum. Söz almak isteyen var mı?.... Yok. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.~ Tasarının tümü Da
nışma Meclsine© kabul edilmiştir, hayırlı ve uğur
lu olsun.) 

Hükümet Temsilcisine ve Sayın Komisyona teşek
kür ederim,] 

5, —' Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı ve Malî İsler ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/138) (S. Saytsı : 127) (1) 

«(1) 127 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonu
na eklidir.-» 

\ 9 ı 6 i 1982 0 : 2 

jBAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü maddesinde, 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu 
Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Eğitim ıkomisyonları 
raporları1 bulummaktadnr.1 

(Hükümet?..j Sayın Millî Eğitim (Bakanı burada
lar,, 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Kanun Tasarısı üzerindeki müzakerelere başlıyo

ruz., 
Millî Eğitim Komisyonu Raporunun okunup, 

okunmaması hususunu oyunuza ısunuyoruım. Okun
masını 'kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Raporun 
okunması ıkafoul edilmiştir, 

l(Millı Eğitim Komisyonu Raporu okundu) 
(BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz al

mak isteyen sayın üyemiz?,.. Yok., 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka

ibul edenler... Kaibul etmeyenler... Maddelere' geçil
mesi kaibul edil!mıiştir..ı 

Madde Ti okutuyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu 
Tasarısı 

IBİRİNGİ BÖLÜM 
Genel Hükümler, 

Amaç : 

IMADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim ku
rumlarında parasız yatılı okumaya hak kazanan öğ
rencilerle paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için 
dkul pansiyonları açmak, açılan pansiyonlarda yatı
lı okuma imkânı sağlamaktır. 

IBAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?... Yok. 

i inci maddeyi,..ı 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, re

daksiyonla ilgili (bir önergem var^ 
IBAŞKAN — Sayın Tosyalı, birinci maddede 

mi?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet efendini. 
IBAŞKAN — Sayın Tosyalı ve Sayın Kuzuoğlu' 

nun 1 inci maddeyle liîgili önergesini okutuyorum^ 

(Sayın1 (Başkanlığa; 
Görüşülmekte olan 1127 sıra sayılı Millî Eğitim 

'Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanun Tasarısının 
1 inci maddesinin redaksiyon bakımından aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla, 
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Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 
«MADDE 1, — Bu Kanunun amacı, Millî Eği

tim Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim 
kurumlarında parasız yatılı okumaya hak kazanan 
öğrencilerle paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler 
için okul pansiyonları açılması ve işletilmesidir» 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum. 

MİLLÎ EĞMiM KOMİSYONU BAŞKANİ ET-
HEM AYAK — Katılmıyoruz efendim< 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Arzu ederseniz önergeyi göndereyim, tetkik, fır

satı hasıl olsun. Diğer maddelerle ilgili önergeler de 
var; hepsini gönderiyorum. 

Komisyondan şunu rica edebilir miyim?... Tet
kik fırsatı vermek için yarınki celseye 'bırakılma
sında fayda mülahaza eder misiniz?... Gördüğüm 
kadarıyla bir hayli önerge vardır. 

MÎLLÎ EĞİTİM (KOMİSYONU BAŞKANI ET
MEM AYAK — Efendim, Sayın Bakanın yarın meş
guliyeti varmış^ O. nedenle... 

IBAŞKAN — Bu takdirinize sundum. Evet efen« 
dim, hay hay., 

Buyurun Sayın Kocatürk. 
MİLLÎ EĞİTİİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

U T K A N KOCATÜRK — Efendim; 
'Verilen önergelerin ışığında Komisyonumuz şu 

şekilde bir redaksiyonu uygun görmüştür: 
«Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında pa
rasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı 
yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyon
ları açmak, işletmek ve bu pansiyonlarda yatılı oku
ma imkânı sağlamaktır.» 

önergenin iki tanesinde mühasıran «işletmek» 
sözünün ilave edilmesi kaydedilmektedir. Biz de 
«Okul pansiyonları açmak» tan esasen işletmeyi de 
beraber anlıyorduk; ama manaya daha da açıklık 
kazandırmak üzere şimdi «...Okul pansiyonları aç
mak, işletmek ve bu pansiyonlarda yatılı okuma im
kânı sağlamaktır.» şeklinde redaksiyona tabi tutu
yoruz. 

BAŞKAN — 1 inci madde şöyle mi oluyor?.. 
Ben bir kere okuyorum: 

«IBu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında pa
rasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle para
lı yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul pansi
yonları açmak, işletmek ve bu pansiyonlarda yatılı 

»okuma imkânı sağlamaktır.» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAIN KOCATÜRK — Evet efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi bu yeni düzenleme
ye katılıyorlar mı efendim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Aynen katılıyorum., 
BAŞKAN — Önerge sahibi katılıyor. 
Bu okuduğum şekli ile maddeyi oyunuza sunu

yorum... 
HAMZA EROĞLU — Yalnız ben bir şey arz 

edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAlMZA EROĞLU — «İşletmek» kelimesini 

kullanmak hatalıdır. Onu arz etmek ister'im. Ticarî 
bir müessese mahiyetini alabilir, bir. 

İkincisi; Kanunun amacı okul pansiyonlarını aç
maktır, okul pansiyonlarını işletmek değil; amacına 
da kelime ters düşer. Onu da açıklamak isterim. 

BAŞKAN — Bu sebeple ben yarına kalmasında 
fayda mülahaza etmiştim. Komisyon olarak siz bir 
fikir bütünlüğüne... 

HAMZA EROĞLU — Komisyon üyesiyim, di
ğer arkadaşlarımız katılabilir; ama bu tadili uygun 
görmediğimi ifade etmek istiyorum. 

BAŞ1KİAN — Bir fikir bütünlüğüne varırsanız, 
Komisyonunuzda bir fikir bütünlüğü hâsıl olursa 
ona göre oylamak fırsatını bana verirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTfKIAN KOCATÜRK — kin verirmisiniz Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KıOCATÜRJK — Efendim, okul pansiyon-
larında eğitim yapılmadığına göre, heyeti umumiye-
si ile mevcut faaliyetin adını «İşletme» terimi ile ifa
de etmek gerekir. 

Eğicim ayrıca Millî Eğitimi ilgilendiren bir bö
lümdür. Burada okul pansiyonunun kantini, yemek 
verme faaliyeti vesaires'i bunların heyeti umunıiyesi-
ni işletmek olarak ifadede bir mahzur görmedik. 

İkincisi; burada «İşletmek» 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, yalnız bir nokta^ 
usulî şekilde size nakletmek isterim: 

'Siz Komisyon içinde bir müşterek fikre varamas:-
sanız, benim burada onu oylamam imkân dahilinde 
değildir Komisyonunuz bir fikre beraberce, müşte
reken varacak ve ben o neticeyi burada oylayabili
rim. 
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Lütfen meseleyi Komisyonunuz içinde hallediniz, 
ondan sonra Genel Kurula açıklamada bulununuz. 

MİLLÎ EÖİTİİM KOMBSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRIK — Efendim, bu maddeyi ge
ri alalım, diğer maddelere devam edelim, uygun gö
rürseniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim-
'M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Müsaa

de eder misiniz efendim?. 
IBAŞıKIAN — Buyurun Sayın Karaıhasanoğlu. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Efendim, 
(Komisyon kabul buyurursa «İşletmek» kelimesi ye
rine, «Yönetmek» kelimesi konabilir. 

Bunu açıklamak istedim efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, bu maddeyi geri aldılar, 
bunu da dikkate alsınlar. 

' ) 
İkinoi maddede de bir hayli önerge olduğunu ha

tırlıyorum. 

fMlİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET
MEM AYAN — Müsaade ederseniz Sayın Başkan, 
eğer uygun görürseniz, maddeleri bu önergelerin ışı
ğımda biz Komisyon olarak yeniden inceleyelim, 
Tasarıyı Pazartesi günü gündeme almak üzere Oturu
ma ara verelim efendim. 

Sayın Bakan yarın bulunamıyorlarmış*, amcak 
Pazartesi günü bulunabilecekler. O nedenle, uygun 
görürseniz Pazartesi günü görüşelim efendim. 

BAŞKAN — Gündemin ona göre tespiti müm
kündür tabiî. 

Şu halde, Komisyon Tasarıyı önergelerle birlikte 
geri almaktadır. 

Komisyona teşekkür ediyorum efendim. 

Vaktin gecikmiş olduğunu da dikkate almak su
retiyle Birleşimi, 10 Haziran 1982 Perşembe günü 
saat 14.00'de toplanmak üzere kapatıyorum efendim, 

Kapanma Saati : 18.05 

<•> 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

9 Haziran 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. •— BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
<1) — Ednan KAVAKLI Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/7) (S. Sayısı : 129) 
(Dağıtma tarihi : 7.6.1982) 

(2) — Danışma 'Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekâi Ök-
te ve Arkadaşlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/23) (S. Sayısı : 125) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1982) 

{3) — Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî 
Kuruluşların Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz 
Mal Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, 
Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko

misyonları raporları. (1/39) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma 
tarihi : 14.5.1982) 

(4) — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/138) (S. Sayısı : 127) (Da
ğıtma tarihi : 18.5.1982) 

(5) — Telsiz Kanunu Tasarısı ve Adalet, Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/117) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1982) 

(6) — 28.6.1966 Tarih ve 766 Sayılı Tapulama Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/186) (S. Sayısı : 
135) (Dağıtma tarihi: 3.6.1982) 

(7) — Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NAR-
LIOĞLU ve 12 Arkadaşının, 26.5.1927 Tarih ve 1050 
Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 2.6.1949 Ta
rih ve 5419 sayılı Kanunla Değiştirilen 34 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/41) (S. Sayısı : 
136) (Dağıtma tarihi: 4.6.1982) 

«••» 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 129 

Ednan -Kavaklı Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/7) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 14 Ekim 1980 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-10557 

Konu : İdam cezasına hükümlü 
Ednan Kavaklı 

ıMİİLLÎ GÜVENLİK KONlSEYt BAŞKANLIĞINA 

Maktul Tuncay Abhas'ı ısuç delillerini ortadan kaldırmak ve kendilerini cezadan kurtarmak amacı ile öl
dürmek suçundan sanık Tokat - (Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi nüfusu Hane 103, [Cilt 2-A, Sayfa 119'da 
kayıtlı Mehmet oğlu (Meliha'dan olma ve 25.9.1957 doğumlu Ednan Kavaklı'nın, T.C.K. nun 450/9 ncu mad
desi uyarınca ölüm cezası file {mahkûmiyetine ve diğer sanık Ahmet Sağlam'ın da aynı tKanunun 450/9, 64, 
67 ve 59 ncu maddeleri gereğince ömür boyu (ağır hapis cezası ile tecziyelerine dair Tokat Ağır Ceza Mahke
mesinden verilen IhUkiim Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edildiğinden, idam Icezasına hükümlü Ed
nan Kavaklı hakkında yapılacak diğer muameleler için Cumhuriyet Başsavcılığına <ve daha sonra Adalet Ba
kanlığına gönderilen ladıgeçenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay (Birinci Ceza Dairesinin itasdik ilamı, konu 
hakkındaki 22.2.1978 gün ve 1.134.1.1978-11711 sayılı Adalet Bakanlığı yazısının sureti ile birlikte 5.5.1978 
günlü 301-02175 sayılı yazımızla Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim* 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 27 Nisan 1982 
Esas No. : 3/7 
Karar No. : 45 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tuncay Abbas'ın ırzına geçtikten sonra bu suçun delil ve emarelerini gizlemek maksadı ile adıgeçeni 
öldürmekten sanık Mehmet oğlu Meliha'dan olma Tokat Merkez Sof yon Mahallesi Hane : 103, Cilt : 07/01, 
Sayfa : 054'de nüfusa kayıtlı ve aynı yerde mukim ve balen Tokat Cezaavıiinlde tutukılıu 25.9.1957 dtoğuımlu 
Ednan Kavaklı'nın Türk Ceza Kanununun 450/9 maddesi gereğince ölüm cezasına çarptırılmasına mütedair 
Tokait Ağır Ceza Mahkemesinin 19.9.1977 tarifli 977/190 Esas ve 977/148 Karar sayılı ve oybirliği ile vermiş 
olduğu hükmün Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 24.1.1978 gün ve 1977/3949 esas, 1978/148 karar sayılı ilamı 
ile..ve oybirliği ile onanarak kesinleşmesinden sonra bidayeten Başbakanlığın 5.5.1978 gün ve 301-02175 sayılı 
yazısı ile Millet Meclisi Başkanlığına ve bilahara 12 Eylülü müteakip yine Başbakanlığın 14.10.1980 gün ve 
301-10557 sayılı yazısı ile Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına ve oradan da Danışma Meclisi Başkanlığına 
ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş olan dosyanın Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı top* 
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lantıda yapılan tettflcîk ve müzakeresi neticesinde : Mahkeme zabıtları ile mahkeme ve yargıtay ilamlarında ya
zılı olduğu üzere, sanık Ednan Kavaklı'nın 20.6.1976 günü L1.1960 doğumlu Tuncay Abbas isimli çocuğu kan
dırarak teriha bir mahalle götürüp cöbren ve bıçak tehdidi ile ırzına geçtikten sonra çocuğun ağlayıp sanığı 
şi'kâyeit edeceğini söylemesi üzerine sanık Ednan Kavaklı'nın suç delillerini ortadan kaldırmak ve dolayısıyla 
kendisini cezadan kuritarmak maksadıyla Tuncay Abbas'ı orada kadın çorabı ile boğarak öldürdüğü ve daha 
sonra esasen kasap çırağı olan sanığın yanında bulundurduğu bir kasap bıçağı ile çocuğun başını gövdesin
den ayırdığı ve maktulün tanınmaması için baş ve yüz derisini tamamen yüzmekle beralber cesedin sağ kolu
nu da omuzundan keserek bu parçaları dereye atıp kaç'tığı ve bilafaara yakalanan sanığın suçunu itiraf ettiği 
ve yapılan duruşma sonunda yukarıda açıklandığı şekilde idam cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştın*.-

Bu durum karşısında hükümlü Ednan Kavaklı hakkında verilmiş olan idam cezasının yerine getirilmeme
sinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64 ve Danışma MecM 
îçtüğünün 86 ncı maddesi gereğince hazırlanan Ednan Kavaklı hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesi
ne dair ekteki kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oyçcMuğu ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun takdirine arz edilmek üzere tanzim kılınan işbu rapor saygı ile sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Çekimserlik oy gerekçem 

eklidir. 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Çekimserim. 

Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Serafettin YARKIN 
Çekimserim, 

Üye 

ÇEKtMSERLİK OY GEREKÇESİ 

Anayasamızın yürürlükteki 11 nci ve 14/4 maddesine rağmen; 

Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygula
maktan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmek 
tedir. 

Ancak, Anayasanın 64 ncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in

fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, da
va dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle gözönünde bulundurulması ge
rekir : 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 129) 
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2. ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile 
suçlunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O; daima ölüm cezası mah
kûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ceza
dır. ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. 
Mesela sanülıa ısahveriletoez. Müefolbdt haplils mahlkûlmu da değildir. 

4. ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar, ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son 
verilmesi nedeniyle, maişerî vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yeri
ne getirmekte yarar yoktur. 

5. ölüm ceziaısiıının yeıüne getörilmesi. kanunutnıU' çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı ye
rine getirmeme hususunda kanun ısdar edemez Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun olu
şumu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. 
Başbakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkânsızdır. 
Komisyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben 
infaz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaa
tini belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun 
gibi «Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kulla
nırım, hata varsa günahını Hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün 
yerine getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tâbi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine ka
rıştırarak vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine 
getirmek imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar gözönünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasa
nın 64 ncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden 
bleflclenıem amacı adeaik şu ifoalûörld'e g?erçek!eşltîrilefoiir . Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele 
geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun isdarı gerekir. 
Suçlunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî 
fayda yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa par
çalasın, ele geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine 
getirilir, Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, 
artık vahşi hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur.. Öldürülmesinde hiçbir fayda 
yoktur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi İntikam hissi ile 
izah edilebilir, intikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti-
riılmesinlde içttfflmat, sffiyıasî - fendî b!ir fayda 1>u!hjttduğu söylenemez, 

12 Eylül'den bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı fay
danın bulunduğu söylenemez. 12 Eylül'den çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu 
cezalarının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla 
başbaşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi 
hususunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü 
saygılarımla arz ederim. 28.4.1982 

Serda KURT OĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 

Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 129) 
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AODlAILEr KOMİSYONUNUN KAIBUL ETTİĞİ MEIEtN 

Ednan Ktetdd* Holdatfddbg ÖWm Geaaumn Verine GetMknedne Dair Kkuun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 24.1.1978 tarih ve 1977/3949 Esas, 1978/148 Karar sayılı 
ilamı ile kesinleşen, Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin: 19.9Jİ977 tariıh ve 1977/190 Esas, 1977/148 Karar sayılı 
hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 maddesi gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Tokat 
Merfcez ÎlÇe Sofyon Mahallesi Hane 103, Cilt 07/0(1, Sahife 054 de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu, Melihadan 
oHmıa 25.9.1957 doğumlu Ednan Kavaklı hakkındaki ölüm cezası yeıfoe gettürilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDEı 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Etonışma Meclisi (S^Sayısı :.1C9) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 125 

Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekai Ökte ve Arkadaşlarının, 
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü Maddesinin (b) Ben
dinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve 

Bütçe - Plan Komisyonları Raporları. (2 /23 ) 

22 Şubat 1982 

Danışma Meclisli Başkanlığıma 

«Danışma Meclisi îç Tüzüğü»nün 71 nci Maddesine uygun olarak hazırlanan (6245 Sayılı Kanunun 33 
ncü Maddesinin (b) bendinde değişiklik yapılmasına ilişkin) kanun teklifimiz yüksek Başkanlığa sunulmuş
tur, 

Teklif, iki gerekçe sayfası ve bir değişiklik teklifini kapsayan sayfa ile bir imzalar sayfası olmak üzere 
dört sayfalık metin halinde sunulmaktadır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ertuğrul Zekai ÖKTE 

Fuat YILMAZ 

Lütfullah TOSYALI 

Turhan GÜVEN 

Muhsin Zekai BAYER 

Bahtiyar UZUN OĞLU 

Aydın TUĞ 

Nazmi ÖNDER 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Ayhan FIRAT 

Türe TUNÇBAY 

6245 Sayılı Harcındı Kaıntmuııım 33 ıflcü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kamın Teklifi 

GEREKÇE 

PTT İşletme Genel Müdürlüğü, Devletin ve halkın haberleşme hizmetlerini sağlamakla yükümlü bir ku
ruluşumuzdur. Yurdun en küçük yerleşim birimlerine kadar yayılmaya çalışan bu hizmetlerin özellikleri 
vardır. Hizmetlerde çalışma politikasının esası, sürate, güvenliğe ve kaliteli haberleşmeye dayanmaktadır. 
Bu esas içerisinde, Posta, Telgraf, telefon hizmetlerinde her türlü aksaklıkların kısa sürede tespit edilerek, 
bunları düzeltici önlemlerin anında alınması büyük önem taşımakta ve hizmetlerin zamanında, tam ola
rak görülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum ise ancak etkin bir denetimle sağlanabilir. 

PTT İşletme Genel Müdürlüğünün açıklanan hizmetleri görmesi, Müdürlüğe bağlı işyeri sayı ve iş hac
mini her gün artırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Bugün, Kuruluşun taşra teşkilatı 22 «Bölge Başmüdürlü
ğü» 3 «Telefon Başmüdürlüğü» 11 Bağımsız ünite ve onbini aşan Merkez, Şube ve acenteden oluşmakta
dır. 
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Adı geçen Kuruluşta, bölgesel denetim ihtiyaç ve zorunluluğu açıkdır. Bu «Bölgesel Denetim ihtiyacı» 
4454 sayılı PTT Teşkilat Kanununa bağlı (1) No. lu Cetvelde Kadro Unvanları «Murakıp» olarak belir
lenen denetim elemanları ile giderilmeye çalışılmıştır. Adı geçen kanunun yerine geçen 6145 sayılı «Türki
ye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Kuruluş Kanunu»nun geçici V nci maddesiyle, 3659 
sayılı Kanun esasları içerisinde, diğer PTT Memur ve Hizmetlileri ile birlikte bu bölgesel denetim eleman
ları da çalıışltınllmaıya devanı ödiflmişitir. 

tş hacminin artması ve özellikleri dikkate alınarak, Bölgesel Denetimde etkinlik sağlanmak amacı ile gü
nün koşullan da dikkate alınarak PTT Yönetim Kurulunca 9.9.1975 gün ve 8209 sayılı kararıyla bir Yönet
melik kabul edilmiş, bu yönetmelik 17.10.1975 gün ve 15386 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Bu Yö
netmelikle, Bölgesel Denetim organlarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, görev ve yetkileri, sorumlu
lukları yeni esaslara bağlanmış ve «Murakıplık» unvanları «Teftiş Kurulu Kontrolörü» şekline dönüştürül-
mıüşıtür. 

Adı geçen Yönetmelik kurallarına göre, PTT «Teftiş Kurulu Kontrolörleri», belli Fakülte ve Yüksek
okulu bitirenlerin giriş sınavlarına tabi tutulmaları ve bunlardan başarılı olanların mesleğe alınması suretiyle 
başlamakta, Müfettişler yanında genel eğitim ve staj gördükten sonra olumlu not almaları şartıyla teftiş, in
celeme ve soruşturma görevlerinde çalıştırılmaktadırlar, 

PTT «Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerine» 1981 yılı Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar diğer teftiş ve denetim elemanları gibi yevmiye verilmekte iken, 1981 Malî Yılı Bütçe kanu
nunun 27 nci Maddesinde (Unvanları bunlar dışında kalanlara kıyas yolu ile bu madde hükmü uygulan
maz) şeklinde getirilen hüküm ve bu maddede «PTT Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerin» 
yer almamış olması sonucu adı geçen denetim elemanlarına gündelik ödenmesi imkânsız hale gelmiş ve de
netim aksamıştır. Açıklanan durumun sonucu olarak Kuruluşta bulunan 47 Teftiş Kurulu Kontrolöründen 
18'i görevlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Kısaca, açıklanan durum PTT de özellikle bölgesel dene
tim, inceleme ve soruşturma hizmetlerini önemli ölçüde etkilemiştir. 

15.12.1981 gün ve 17 545 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2562 sayılı «Harcırah Kanunu»nun 33 ncü 
Maddesinde adı geçen PTT Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerine 'yer verilmemiştir. Bu dik
kati çekici durum, görevdeki denetim elemanlarının görevlerini sürdürmelerini imkânsız hale getirmiş bulun
maktadır. 1982 Yılı Bütçe Kanununun Komisyon görüşmelerinde; durum, soru şeklinde Maliye Bakanından 
sorulmuş ancak olumlu bir sonuç alınamamış, konunun tartışılmalı olduğu bizzat Bakan tarafından ifade 
edilmiş sonuçta 1982 Yılı Bütçe Kanununun da adı geçen elemanlara herhangi bir denetim hizmeti karşı
lığı veremeyeceği anlaşılmıştır. 

Sonuçta, yapılan çok önemli bir hatanın tashihinin zorunluluğu anlaşıldığından, bunun da ancak 6245 
sayılı «Harcırah Kanununun» 33 ncü Maddesi (b) bendine «PTT TEFTÎŞ KURULU KONTROLÖR
LERİ VE STAJYER KONTROLÖRLERİ» cümlesinin ilavesi suretiyle düzeltilebileceği kanunî yol olarak 
açık bulunduğundan, adı geçen kanunun ilgili maddesinin (b) bendinde değişiklik teklifimiz sunulmuştur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1'25) 
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Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclîsi 

Bayın. Ulaş. t/m. \tsh [Tu. Ta. Komisyonu 
Esas No. : 2/23 
Karar No. : 11 

26 Mmtl982 

DANIŞMA IMBCLtSt BAŞKANLIĞINA 

'Danışma M'edisü Üydsi Ertuğrul Zekai öklte ve Arkadaşlarının, 6245 Sayılı Kanunun 33 ncü Madldesfin'iû 
(fb) Ben'd'inde değişiklik Yapıilması Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 23.3.11982 günlü töplantısın-
da Maliye ıBakanlılğı, PTT Genıel Müdürlıülğü Temsilcileri ve Teklif sahibi Ertuğrul Zefcai Ökte'nÜn katılma
sıyla ve gerekçesi de gözonüne alınarak incelenip görüşüldü. 

IKanun Teklifi esas itibariyle Posta, Telgraf, Telefon hizmetlerinde her türlü aksaklıkların Ikı'sa sürede 
'tespit e'dilerek, 'bunları düzeltici önlemlerin anımda alınması, bu hizmetlerin zamanında ve tam olarak gö
rülebilmesi içimi etkin 'bir 'danötime kavuşturulması amacıyla PTT Teftiş iKuırulu Kontrolörleri ve ıStajyer 
(Konltroıllörlerinlin 62145 iSayıh Harcırah Kanununun 33 ncü Maddesinin (b) benid'i kapsamına alınmasını ön
görmektedir. 

Komisyonumuzca yapıdan görüşmelerde teklifin 'tümü ve maddeler ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi ide uy
gun görülerek çoğunlukla aynen kabul edildi. 

Raporumuz, muhalefet yazılarıyla birlikte gereği' için Başkanlığa saygı ile sunulur. 

A, Fehmi KUZUOĞLU 
'Başkan 

A, Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Söz hakkım sakilidir 

Üye 

Ataluy PEKÖZ 
Üye 

Lütfuîlah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FIRAT 
iBaşkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Muhalifim 

Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Söz hakkım mahfuzdur 

Üye 

Hayri SEÇKİN 
Söz hakkım sakHı'dırı 

Üye 

Mustafa YÜGBL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 125) 
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AYRIŞIK OY OEIR'BKÇESt 

Danışma ıMeclisi Üyesi Sayın Ertuğrul Zeka] ÖKTE ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun tekli
fi ı6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) bendinde 'değişiklik yapılarak «PTT Teftiş Ku
rulu 'Kontrolörleri ve .Stajyerlerinin;» de madde kapsamına alınması amacına dönüktür. 

PTT Tdftiş Kurulu IKontırolörlieri yönetmeliğinin tetkiklidden kendilerinin, gerektiğinde 33 ncü madıdede 
sayılan teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile de ıgörevlendirilelbileceiği anlaşıîmaktadır. Bu özellikleri 
gözomünde tutularak benzer hizmet gören ve 33 ncü maddede sayılan td'iğer personel giibi mad'de kapsamın
da mütalaa edilmeleri makul 'görülebilir. 

Ancak bu yola gidildiği takdirde diğer kuruluşlarda 'bulunan ve aynı veya çok yakın niteliktefci görevleri 
ifa eden çok sayıdaki «IK!ontro!llör»ü 'de madde kapsamına almak gerekir kanısındayız. Aksi takdirde büyük 
bir haksızlık yapılmış olacak ve bu ayırımdan d'olayı kamu personeli arasında huzursuzluk yaratılacak'tır. 

Nitekim 1981 yılı iBütiçe Kanunu ile getirilen (bu düzenllemeniin ve bilahare hazırianan ve 15.12.119811 tarih
li Resmî Gazetede 'neşredilen 2562 Sayılı Kanunun çeşlbili 'aşamalarında benzer teklif ve gerekçeler ileri 
süriüldulğü halde «iBir unutma» sonucu değil, yukardaki nedenlerle PTT Teftiş Kurulu Kontrolörleri 33 ncü 
madde kapsamına bilerek alınmamışlardır. 

İBu gerekçelerle kanun teklifinin benzer hizmet gören bütün kamu personelini kapsayacak ışeküllde Hükü
metçe düzenlenmesine imkân vermek üzere reddinin uygun olacağı kanısında olduğumuzdan ekseriyet oyu
na muhalifiz.; 

Ali Mazhar HANEDAR Hayrı SEÇKİN Şükrü BAŞBUĞ 

Bütçe - (Plan iKoımfeıyanu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 11 Mayıs 1982 
Esas No. : 2/23 
Karar No. : 42 

DANİŞMA MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Brltuğrul Zekai ÖKTE ve Arkadaşlarının, 18 , 2 . 1954 Tarih ve 6245 Sayılı Har
cırah Kanununun 15 . 12 . 1981 Tarih ve 2562 Sayılı Kanunla (Değiştirilen 313 ncü Maddesinin (b) 'beridin-
de iDeğişiklik Yapılmasına ıDair Kanun Teklifi ve gerekçesi, (Komisyonumuzun 20 Nisan 1982 .ile 4 Mayıs 
1982 .tarihleri arasında yapılan 3 birleşiminde Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teş-
ikilatı, Devlet Personel .Dairesi temsilcilerinin ve teklif sahibi Ertuğrul Zekai ÖKTE'nİn de katılmasıyla ince
lenip görüşüldü. 

TeklMin (tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıltiı. 

Teklif; 198ıl Malî Yılı IBütçe Kanununun 27 nci maddesi kapsamına alınmadığından bu kanuna glöre 
gündelik ödenmesi imkânsız hale gelen ve hu sebeple mağlduriyete uğrayan «IPTT Teftiş (Kurulu Köntrolör-
ieri ve Stajyer IKon'trol'örleri» ine Harcırah (Kanununun 33 ncü maddesinde 'değişiklik yapılarak gündelik 
ödenmesini amaçlam'akftadur, 

Danışma Meclisi fjS. Sayısı : 1125) 
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Teklifin 1 nci mad'desi, metinlde yapılan redaksiyon ite aynen Ikabul ddilmıiş, 2 nci madde metninden 
ise, «1.3.19812 itarilhinıden itibaren uygulanmak (üzere» İbaresi çıkaritıDmıış yerine «Yayımı tanihinde yürürlüğe 
girer» ifadesi kanufaıuştur. 

Teklifin 3 ıncü maddesi feklif'teki şekliyle .aynen beüim&eamıişitir. 

Raporumuz, Genel tKurüla sumıuılmak üzere, Yüksek IBaşkanılığa saygıyla arz olunur. 

Turgut KUNTER 
Başkanı 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Beşir HAMİT OĞULLARI 
Üye 

Muzaffer.: S A ĞJŞMAN 
Üye 

A, Lâmi'SÜNGÜ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Tanâoğan TOKGÖZ 
OBaşkanıvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Karşı Oy Yazım Elkli'dir 

Söz Hakkım Saklıdır 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Karşı Oy Yazım Ekllidin 

Söz Hakkım Saklıdır 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahmm Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Karşı Oy Yazım Eklidir 

Söz Hakkım Saklıdır 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma MecMsî (S. Sayısı : 125) 



— 6 — 

KARŞI OY YAZISI 

6245 Sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin (b) bendi özel mahiyette yevmiye alması gerekenleri saymıştır. 
Bunlar, genel idareye dahil müfettiş, kontrolör ve murakıplarla 'bağımsız Genel Müdürlüklerin müfettiş ve 
müfettiş yardımcılarıdır. Yurdumuzda sayısız Kamu iktisadî Teşebbüsü ve İktisadî Devlet Teşekkülü vardır. 
Bunların hiçbirisinin murakıp veya kontrolörü madde metnine dahil değildir. İlık defa PTT İdaresine mensup 
murakıplar maddeye dahil edilmekte, diğer Kfrierdeki murakıp veya kontrolörlere nazaran eşitsizlik ve ada
letsizlik yaratılmış olmaktadır. 

Bu sebeple teklifin reddi gerektiği görüşünde olduğumdan kabulü yönündeki karara katılmıyorum. 

Fuat AZGUR 

KARŞI OY YAZISI 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 15.12.1981 gün ve 2565 Sayılı Kanunla değişik 33 ncü maddesi, teftiş, 
denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile görevlendirilen tüm personeli kapsamına alacak şekilde düzen
lenmemiştir. 

Madde belli unvanlara sahip olanları kapsamı içerisine almıştır. 

Yapılması istenilen ilave maddenin düzenleme amacına aykırı düştüğü gibi birçok sorunları da berabe
rinde getirecektir. 

Bu nedenlerle teklife karşıyım. 

Azmi ERYILMAZ 

KARŞI OY YAZISI 

Teklif, genel bir düzenlemeden çok tek bir kuruma ait özel bir sorunu çözme amacına yöneliktir. Teklif 
yasalaştığı takdirde ilk kez bir KİT kuruluşuna dahil «kontrolör» 1er harcırah açısından müfettişler gibi iş
lem görmek üzere Harcırah Kanununun kapsamına alınmış olacaklardır. Oysa bugün 20'nin üzerinde KİT ve 
Katma Bütçeli bağımsız Genel Müdürlükte «kontrolör» unvanı ile çok sayıda personel bulunmaktadır. Bun
lardan bir kısmı denetim görevlerini yerine getirmektedir. Bu nedenle sorunu tek bir KİT kuruluşunun soru
nu olarak değil, bir bütün olarak ele alınmasında yarar vardır. 

Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 125; 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESl ERTUĞRUL ZEKAİ ÖKTE VE ARKADAŞLARININ TEKLİFİ 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakktyndaj 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesi (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

ty Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mınıtılka 
merkezi ve grup merkezi dışında teftiş, denetim, inceüleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet De
netleme Kurulu üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı Kuvvetler Denetleme 
ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yar
dımcıları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp 
Yardrnıcıları, Bakanlıklar Merkez Teşkilatına bağlı Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Diyanet İşleri Baş
kanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı iş 
Müfettişleri ve Yardımcılan ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta 
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri, PTT Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kont
rolörleri ve Defterdarlık Kontrol Memurlarından; 

1-, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu 
memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı, 

2. Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu me
mur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı, 

3. İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur 
için tespit olunan gündelik miktarının 0.9 katı, 

Gündelik ödenir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1215) 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTİRMA, UMAR YE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU

NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6245 Sayılı Kanunun 33 mcU Maddesinin (b) Bendinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE L — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

18.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunusun, 
15.12.1981 Tarih ve 2562 Sayılı Kamınla Değiştiri
len 33 ÖCÜ Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.2.1954 tarih ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun, 1542.1981 tarih ve 2562 sa
yılı Kanunla değişttirilen 33 ncü maddesinin (b) ben* 
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ib) Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alı
narak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mın
tıka merlkezi ve grup merkezi dışında teftiş, dene
tim, inceleme veya soruşturma görevi ilo gönderilen 
Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzman
ları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başlbaıkanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman, 
Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı 
Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve 
Üyeleri, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Mü
fettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Maliye Bakanlığı He
sap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Ye
minli Murakıp ve Muralkıp Yardımcıları, Bakanlık
lar Merkez Teşkilatına bağlı Kontrolör *ve Stajyer 
Kontrolörler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfet
tiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri 
ve Yardımcıları ile îş Güvenliği Müfettişleri ve Yar
dımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfet
tiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişle
ri, PTT Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kont-* 
riolörleri ve1 Defterdarlık Kontrol Memurlarından; 

1(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya in
celeme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kad
rolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 
1,3 katı, 

ı(2) IBölge düzeyinde teftiş, denetim veya ince
leme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kad
rolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 
1,1 katı, 

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme 
yetkisine haiz (bulunanlara birinci derece kadrolu 
memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 
katı, ^ 

Gündelik ödenir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 125) 
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(Danışma Meclisi Üyesd Ertuğrul Zeka'i Ökte ve Arkadaşlarının Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.3.1982 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi' X$t Sayısı : V2S} 



(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 'İskân, Turfam ve 
Tanıtma Komisyonunun Katoul Ettiği Metin) 

MAIDDE 2, — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MAIDDE 3. 
t>ul edilmiştir. 

Teklifin 3 neü maddesi aynen ka-

{Bütçe - Plan Komisyonunun Katbul Ettiği Metin) 

MAİDDE 2.- — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
rfürlüğe girere; 

MAIDDE 3. — Teklifin 3 neü maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul erimiştin, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 125) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 136 

Danışma Meclisi Üyesi Necmettin Narlıoğlu ve 12 Arkadaşının, 
2 6 . S . Î927 Tarih ve 1050 Sayılı Mühasebei Umumiye Kanunu
nun 2 . 6 . 1 9 4 9 Tarih ve 5419 Sayılı Kanunla Değiştirilen 34 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (2 /41) 

Danışına Meclisi Başkanlığına 

26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhaselbe-i Umumiye Kanununun 2.6.1949 tarih ve 5419 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifimiz ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu Yüksek Başkanlığa saygılarımızla arz ederiz. 
14 . 5 , 1982 

Necmettin NARLIOĞLU Avni MÜFTÜOĞLU Turhan GÜVEN 

Cahit TUTUM Nermin ÖZTUŞ Bahtiyar UZUNOĞLU 

Osman YAVUZ H. İbrahim KARAL İbrahim GÖKTEPE 

Tülay ÖNEY Turgut KUNTER Tandoğan TOKGÖZ 

Orhan BAYSAL 

GENEL GEREKÇE 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 18.7.1981 tarih ve 2493 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci 
maddesi Bütçe yılını takvim yılı saymıştır. Bu değişikliğe paralel olarak, genel bütçenin hazırlanması ve 
T. B. M. M.'ne sunulmasındaki zamanlamanın belirmesi için, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 
34 ncü maddesinin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Maddede yapılan değişiklik ile; bakanlıklarca hazırlanacak bütçe tekliflerinin Haziran ayı sonuna kadar, 
incelenmek üzere Devletin gelir bütçesi de eklenerek, Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve bu tasarının Ba
lkanlar Kurulunca incelenip onanmasından sonra en geç 1 Ekim tarihinde T. B. M. M.'ne sunulması öngörül-
ınektedir^ 
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Bütçe -> Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/41 
Karar No. : 46 

3.6. 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLIOĞLU ve 12 arkadaşının, 26.5.1927 tarih ve 1050ı sayılı Mu-
hasebe-i Umumiye Kanununun 2.6.1949 tarih ve 5419 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun teklifi ve Gerekçesi, Komisyonumuzun 26 Mayıs 1982 günlü 60 ncı birleşiminde 
Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Teklif, 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 18.7.1981 tarih ve 2493 sayılı 
Kanunla değiştirilen 5 nci maddesindeki hükümlere göre, aynı Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesini 
öngörmektedir. 

Teklif, Komisyonumuzca benimsenmiş, 1 nci maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle aynen ka
bul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAY ER 
Üye 

Akif ERG İN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir HAMİTOĞULLAR1 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Bu Kanunda Sözcü 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 136) 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ NECMETTİN 
NARLIOĞLU VE 12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

26.5.1927 Tarih ve 1050 Sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanununun 2.6.1949 Taıih ve 5419 Sayılı Kamımla 
Değiştirilen 34 ncü Madldesiminl Değiştirilmesi Hakkın* 

da Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.5. 1927 (tarih ve 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 2.6.1949 tarih ve 5419 
sayılı Kanunla Değiştirilen 34 ncü Maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 34. — Bakanlıklardan herbiri (kendi 'bütçe 
teklifini bazırlayaırak, incelenmek üzere, Haziran ayı 
donuna kadar Maliye Bakanlığına (gönderir. Maliye 
Ba'kanlığı da kendi bakanlığının gider bütçesi ile Dev
letin gelir bütçesini 'hazırlar. 

Hazırlanan bütçe teklifleri Maliye Bakanlığınca ge
nel ekonomik denge ile uyum sağlanacak 'şekilde bir
leştirilerek Devletin bir yıllık genel bütçe tasarısı mey
dana getirilir. Bu tasarı Balkanlar Kusulunca incele
nip onandıktan Sonra en geç Ekim ayının birinci günü 
TJB.M.M.'ne 'sunulur.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 'tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

—* 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

26.5.1927 Tarih ve 1050 Sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanununun 2.6.1949 Tarih ve 5419 Sayılı Kanunla 
Değiştirilen 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın

da Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.5. 1927 Itarih ve 1050 Sayılı Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 2.6.1949 tarih ve 5419 
sayılı Kanunla Değiştirilen 34 ncü Maddesi aşağMaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 34. — Bakanlıklardan herbiri Ikendi bütçe 
teklifini hazırlayaırak, incelenmek üzere, Haziran ayı 
sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye 
Bakanlığı da kendi bakanlığının gider bütçesi ile Dev
letin gelir bütçesini hazırlar. 

Hazırlanan bütçe teklifleri Maliye Bakanlığınca 
yıllık programlara göre ve genel ekonomik denge ile 
uyum sağlanacak şekilde birleştirilerek Devletin bir 
yıllık genel bütçe tasarısı meydana getirilir. Bu ta
sarı Bakanlar Kurulunca incelenip onandıktan son
ra en geç Ekim ayının birinci günü T.B.M.M.'ne 
sunulur.,» 

MADDE 2. — Teklifin 2 'nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

».<.«. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 136) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 126 

Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî Kuruluşların Türkiye' 
deki Temsilciliklerine Taşınmaz Mal Sağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındır İrk, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları. (1 /39) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 22 Ocak 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-746/02000 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Düşüşleri Bakanlığınca hazurtonaın ye Başkanlığınıza arzı Bakamlar Kurulunca 16.1.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Yaıbancı Devletler ye Uluslararası Resmî Kuruluşkrın Türkiye'deki Temısikiiiikkriııe Taşınmaz Mal 
Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1. Ülkemizde görevli Yabancı Temsilciliklerin ve Uluslararası Resmî Kuruluşların yerleşim sorunlarını 
halletmenin ve uluslararası ilişkileri yönetmekle yükümlü temsilcilik mensuplarının ülkemizde bulundukları sü
rece rahat, düzenli ve sıkıntısız bir ortamda çalışmalarını sağlamanın Türk milletinin misafirperverlik anla
yışına uygun olduğu bilinmektedir. 

Ankara'nın 'başkent olmasını müteakip yabancı temsilciliklere yeni temsilcilik ıbinalarını kurmaları için hi
be yoluyla asralar tahsis edilmiştir. 

Bu rrieyanda bu sahadaki ihtiyaçların daha kapsamlı bir şekilde karşılanmasını temi nen, 1955 yılında 6593 
sayılı Kanun çıkartılmıştı. (Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane inşa etmek üzere mec-
canen arsa tahsisi hakkında kanun). 

Halen yürürlükte olan bu 6593 sayılı Kanun, yalnızca Ankara'daki Hazineye ait arsaların yabancı temsil
ciliklere bedelsiz verilmesi hükmünü taşımaktadır ve dolayısıyla gelişen siyasî ve ekonomik ihtiyaçların kar
şılanması için Ankara dışında açılacak Konsolosluk ve Ataşeliklere bu kanun uyarınca arsa sağlanması müm
kün değildir. 

Ayrıca, Ankara'da bu ihtiyacı karşılayacak Hazine arsası kalmadığı için kanun fiilen yürürlükten kalkmış 
sayılabilir. 

2. Buna ilave olarak aradan geçen zaman zarfında bağımsızlıklarına kavuşan yeni ülkelerin birçoğu da 
Ankara'da temsilcilik açmakta ve bunlar şiddetli bir yerleşme problemi ile karşılaşmaktadırlar. 

3. Diğer taraftan, modern şehircilik ilkeleri ile güvenlik ihtiyaçları sonucu birçok ülkeler şehir imar plan
larında diplomatik temsilcilikler için özel yer ayırmakta ve temsilciliklerin buralarda toplanmasına çalışılmak
tadır. Bu uygulamayı yapan ülkeler, devletimiz için temsilcilik arsası, binası ve diplomatlarımız için konut 
sağlamayı önerdikleri halde, karşılıklılık ilkesi uyarınca tarafımızdan verilecek taşınmaz mal bulunmadığı ci
hetle tekliflere olumlu cevap verilememektedir, 
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4. Öte yandan 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu gibi ihtiyaçları karşılamaya kifayet etmeyeceği geç
miş tatbikattan anlaşılmaktadır. Nitekim 6830 sayılı istimlak Kanunu 'bizatihi kamulaştırılacak arsanın kamu 
yararına (umumî menfaatler için lüzumlu işlere tahsis) kullanılması koşulunu öngördüğü cihetle, arsalar ka-
mulaştırıldıktan sonra temsilciliklere devredildikleri takdirde kamulaştırılan arazi malikleri, kanunun esas 
amacından saptırılmış olduğu şekilde bir gerekçe ileri sürerek Danıştaya müracaatla kamulaştırmanın iptalini 
istemeleri ihtimal dahilindedir. 

Ayriaa kamulaştırılan yerlerde gerekli işlem ve inşaatın tamamlanarak bunların yabancı temsilciliklere 
tahsisi uzun zaman alabileceğinden 6830ı sayılı Kanunun 23 ncü maddesindeki sürenin iptali de zarurî görül
mektedir. 

5. Bu durum muvacehesinde yerleşme problemi bulunan yabancı Devlet ve uluslararası kuruluş temsil
ciliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir mevzuat düzenlenmesine gidilmesi zarurî görülmektedir. 

Sözkonusu temsilciliklere gerekli gayrimenkullerin tahsisi için Hazineye ait gayrimenkul kalmadığı cihet
le, bunların kamulaştırma yoluyla sağlanmasından başka çözüm yolu mevcut değildir. 

6. Hazırlanan kanun tasarısı ile şu amaçların gerçekleştirilmesi istenmektedir: 
Ankara ve gerekirse diğer şehirlerimizde diplomatik yerleşime ayrılmış alanların kamulaştırılabilmesi, 
Diplomatik temsilcilikler ile uluslararası kuruluşların arsa ve gerekirse bina ihtiyaçlarının karşılanabil

mesi, 
Diplomatik temsilciliklerin yerleşiminin belli bir düzene sokularak emniyet, kontrol ve güvenliklerinin sağ

lanabilmesi, 
Bu yolla taşınmaz mal sağlayıp, karşılığında taşınmaz mal edinerek yurt dışındaki satın alma ve kirala

malar için döviz ödenmesinin önlenmesi, amaç edinilmiştir. 
Ayrıca yabancı temsilciliklerin yerleşme düzenlerinin sağlanmasında, kabul eden devletin gerekli kolaylıkla

rı göstermesi hususu, 1961 tarihli Diplomatik ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 1963 tarihli Viyana 
Konsolosluk ilişkileri Sözleşmelerini imzalamış olmamız dolayısıyla bir vecibe mahiyetini de almaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — imar planlarının tatbikinin zorunluluğu olarak diplomatik yerleşime ayrılmış yerler ile gerek 
duyulan taşınmaz malların kamulaştırılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı görevlendirilmiştir. 

Madde 2. — Kamulaştırılan taşınmaz malların yabancı temsilcilikler ile uluslararası resmî kuruluşlara (is
lam Konferansı, AET, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi vJb.) verilebilmesi için kanunî bir daya
nak sağlanmıştır. 

Bu arada, bazı ülkelerin mevzuatının mülkiyet devrine imkân vermediği dikkate alınarak, karşılıklılık il
kesinin tam ve ülkemiz yararına işleyebilmesi için bu ülkelere kira, irtifak ve intifa hakları verilebilmesi im
kânı yaratılmıştır. 

Madde 3. — Arsa sağlanan devletler bu yerlerde bina inşa etmekle mükellef kılınmış, uyulması gereken 
şartların bir protokolla belirlenmesi hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 4. — 6593 sayılı yasada olduğu gibi, karşılıklı olmak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alın
mak şartıyla bazı vergilerden muafiyet imkânları sağlanmıştır. 

Madde 5. — Özellikle imar planının gereği kamulaştırılan yerlerin düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işlem
lerinin alt yapı tesislerinin yapılması uzun zaman alacağı, bir bölümünün ileride doğacak istekler için elde 
bulundurulacağı, bu sürenin doğal olarak 'beş yılı aşacağı dikkate alınarak bu taşınmaz mallar hakkında 6830 
sayılı istimlak Kanununun 23 ncü maddesindeki beş yıl geçtikten sonra geri almaya imkân veren hükmün 
uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 6. — Dışişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olmadığı, merkez teşkilatında da bu konuyu tümüyle 
yürütecek eleman bulunmadığı dikkate alınarak bu kanunla verilen görevlerin bir bölümünün başka Bakan
lık ve Kuruluşlara yaptırılması imkânı sağlanmıştır. 

Madde 7. —Bugün için işlerliği kalmadığı ve daha geniş imkânlar bu tasarıyla sağlandığı için 20.5.1955 
gün, 6593 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Bayındırlık, Ulaştırma* İmar !ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu " 

TC 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 

İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/39 
Karar No. : 6 

DANIŞMA MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

«Yalbancı Devletler ve Uluslararası Resmî Kuruluşların Türkiye'deki Temsilcilerine Taşınmaz Mal Sağ
lanması Hakkında Kanun» Tasarısı üzerindeki görüşmeler, Komisyonumuzun 24 Aralık 1981 Perşemlbe 
günkü toplantısında, Hükümet Temsilcileri de olduğu halde incelenip tamamlandı. 

Halen yürürlükte olan 6593 sayılı Kanunun bugünkü ihtiyaçlara cevap veremeyeceği kanaatine varılmış, 
tasarının gerekçesi de gözetilerek, tülmü Komisyonumuzca olumlu karşılanmıştır.. Ancak Komisyonumuz 
tasarının 1 nci maddesi üzerinde: İmar planında - îmar planlarında, alanlar ile - alanlarda ve Maliye ve İmar 
îskân Bakanlığının - Maliye ve İmar İskân balkanlıklarmın şdklinde düzeltme yapılmasına oy birliği ile 
karar vermiştir.; 

Tasarının 1 nci maddesinin geldiği şekli ile kabulü (halinde Dışişleri Bakanlığının; her ne kadar Maliye 
ve İmar İskân bakanlıklarının görüşünü alsa da bir yerleşim sahasının her istediği yerinde kamulaştırma
lara girebileceği, halbuki şehir imar planlarında diplomatik yerleşime ayrılmış sahalardan ihtiyacın gideril
mesinin her yönden sonsuz faydaları olduğu, özellikle yabancı görevlilerin konut ihtiyaçları da (Diplomatik 
yerleşim sahası) dışından şehrin herhangi bir merkezi yerinden giderilmeye çalışılırsa zamanla daha da ço
ğalan sakıncalar yaratacağı hususunda görüş birliğine varıldı. 

Ancak Dışişleri Bakanlığının bu konuda kamulaştırma yetkisinin hem yalbancı temsilcilikler hizmet bina
ları, hem bunların konut ihtiyaçları için (Diplomatik yerleşime ayrılmış alanlar içinden) temin kaydı ile mi 
sınırlı olacağı; yoksa bu sınırın yalnız (konut ihtiyaçları karşılanması) na mı inhisar ettiği hususunda görüş 
ayrılığı belirmiş, Ibirinci şık ekseriyet bulmuş, ikinci şık ise azınlıkta kalıp muhalefet şerhini teşkil etmiş
tir. 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri oylanarak ittifakla aynen kalbul edü'Imiştir. 
İlgili komisyonlara havalesi için Yüksek Başkanlığa saygı ile' arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

A t alay PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Başkanvekili 

Mehmet AY D AR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞPUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Üye 

Hayri SEÇKİN 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 
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MUHALEFET ŞERHt 

lj (Madde için'de, konut ihtiyacı dışında hizmetlerin Ması için duyulacak taşınmaz mal ihtiyacının gi
derilmesinin mutlak surette diplomatik site olarak imar planlarında ayrılan alanlardan teminine inhisar etmek 
ziorunlulugu, uygulamada yeterli olmayacağından değişik metne karşı bulunmaktayız. 

Hidayet UĞUR Güngör ÇAKMAKÇI A. Mazhar HAZNEDAR 

Hayrı SEÇKİN 

Malî tşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 1 Nisan 1982 
Esas No. : 1/39 
Karar No. : 30 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

-«(Yabanla Devletler ve 'Uluslararası Resmî (Kuruluşların Türk'iye'deki Tem&ilcil'iklerine Taşınmazmal 
Sağlanması 'Hakkında Kanun» 'tasarısı havalesi uyarınca Komisyonumuzun 1 Nisan 19182 .tarihli <Bkleşftriiinde 
ilgili hükümet temsilcileri de hazır bulundukları hailde tetkik ve miüzakere olundu. 

I) Tasarı, yabancı devletlerin ve uluslararası resmî kuruluşların Türlkîyeldekıi temlsiMiklerine ait tesir
ler için 'gayrimenkul sağlanmasını öngörmektedir. 

Ülkemiziıi diplomatik münasebetlerinde meydana gelen gelişmeler sonucumda yerii temasa geçilen ülkele
rin ve uluslararası kuruluşların temsilcilikleri için ülkemizde (gayrimenkul gösterilmesi ve özellikle Ankara* 
da imar planlamalarında bu temsilcilikler için kurulması öngörülen özel bölgelere gerekli gayılimenikuUerıin 
sağlanmasını ve mflleltlerıarası münasebetlerde temel ilke olan mütekabiliyet esası uyarınca ilgili ülkelerde 
devletimizin temsilcilikleri için de aynı yolda gayrimenkul edünüleb'ilmesM gerçekleştkmelk amacını taşıyan 
tasarı (Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II) IMadde 1. — Tasarının 1 noi mladdesıi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak hiız-
metilerin konut lilhtiyacı içim gayrimenkul ıtemüni konusunda resmî binalar için temin edilecek 
gayrİmıenkulierden «ayrı bir prensibin benimsenmesini u'yguın görmlüş <ve madde Ibu yolda ıdeğiştirilmâştir. 

IMadde 6. — Tasarının 6 ncı maddesi esas ve metin itibariyle [Komisyonumuzca da benümisenmiiş ve 
«Dışişleri ıBakanlıiğı» ifadesinden sonra kulandlmış olan (,) kaldırılmış ive ı«GiöraVlli» ibaresinden sonra 
kullanılmıştır. 
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Taslarının 2, 3, 4, 5, 7,18 ve 9 ncu maddeleri Kbmisyonuımızca .aynen ıkabuıl ediümişltir. 
İşbu ıraporumuz gereğinlin ifası ıdileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı i e sunühur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Tasalıya muhalifim 

İsmati ŞENGÜN 
Bu 'kanunda Başkan 

Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
«Taışınmazariıalar» tabirinin kanunî 
tabire uygun olarak «Gayrimenkul-

ler» ;şeMinde .ıfadösiriin fgerektiği 
görüşündeyim 

Sözcü 

Hilmi SABUNCU 
Kâfiitp 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M, Veiid KORAN 
Üye 

, Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdl ÖZER 
Üye 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

K1AİRİŞII 0Yİ m a i S I 

Yabancı devletler temsilrifflderariiıi! veya uluslararası (kuruluşların veya bu tem'sliclikletre bağlı düğer ku
ruluşların hizmet ihitiyacının giderilmesinde yapılacak' kamu'kşjtırmanıin ,«(tmar planlarımda döplomatik yerleş-
şime aiyrıtaıış alanlar içimdeki •taşınmazmallar»a inhisar ettiırilmesli •uıygulamada bir çok ıgecükmelere sebep 
olabileceği ve bu gecikmelerin ülkemizde 'termsilcilikl'er açılması k'onusuınlda devleltümiiıze bir çok fursaltlar kay-
bettirebileceğinden «asaırıniın birinci maddeslinıin yeniden ve bu görülse uygun olarak düzentenmlasi gerekıtiği gö-
roişü ile komisyon kararına karşıyım. 

Ragıp TARTAIN 
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AYRIŞIK OY 

(Kamulaştırma tbir zoralımdır. Bu nedenle de mülkiyet hakkına kjonüimıuş en ağır 'sınırlandırmalardan biri
dir. Bu -nfiıteliğinden öbürü başka çözüm yolları (varken başvurulmaması ıgereiken bir yöniternıdiir. 

iKanunlaşması istenen tasarı ve gerekçesi incelendiğinde (görülecektir ki 'burada bir tek «dunumda kamu
laştırma zorunlulğu doğmakta bu halde de kamulaştırmanın yapılması için bağımsız bir yasa (getirme yerine 
6380 sayılı İstimlak Kanununa eklenecek bir hükümle torunun çözülmlenmösi mümkün bulunmaktadır. 

Gerçekteni tasarımın 1 nöi maddesinde yer alan «Şehir imar planında diplomatik yerleşime ayrılmış 
oları alanlarda» bir kamulaştırma düşünülebilir. Çünkü ibu alanlar imar planı ile belirlendiğime göre bunun 
dışına imar mevzuatı hükümleri gereği çıkılamaz. Bu ise yensiz ve fahiş taleplere neden «olacağından mal sa
hibi ile anlaşamama durumunda zoralım yanıi kamulaştırma kaçınılmaz olabilir. 

(Bu alanlar dışında gerek resmî binalar ve gerekse konutlar için kamulaştırma nedeni yoktur. Gereken 
taşınmazlar, arsa veya bina olarak, pazarlık yoluyla alınabilir. Yerini isabmak isteyenin yeri alınır. «Bir «Şart
name» ,ile 'istenenler belirtilir, telklif alma yoluna gidilir. Alksi hailde, kamulaştırmaya gidildiğinde mülkiyet 
hakkına, kamulaştırma fikrini atorunlu kılan nedendter dışında, keyfî sınırlandırmalar kbnması kabul edilmiş 
olur. 

Devlet, tedbirli olarak bir plan ve prolgram içinde mülk edinip bunları ihtiyaçlar için kullanma yerine; 
bazı 'kanun/lada elimdeki mülkleri dağıtmada, bu tasarı ile de vatandaşın mülküne zioralımlarla el koyma ra
hatlığını seçmektedir. 

Diğer yandan, tasarının 5 nci maddesi keyfîliği en üîstt düzeye ulaştırmada ve istimlak Kanununun 23 nıcü 
madldesindekıi beş yıl içinde iistiîmlak yapılm'amaisı halinde mal «sahibininı geri alma hakkını veren hükmü kal
dırarak alışılmış ive mülkiyet hakkına getirilen yükün bir anlamda kicmtırorünü sağlayan bir düzenlemeye 
uyulamayaoağını «ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Tasarının Vergilerle ilgili 4 noü maddesi ve uygulama ile ilgili 6 ncı maddesi de keyfîliğe yer verecek ve 
alışılmış olanın dışına çıkmayı Ve başka bakanlıklara ve kamu kuruluşlarına ne yola isteneceği belli edil
memiş bir iş göYd'ünmte düzenli getirmektedir. 

ıBatı ülkelerinden (hiç birinde benzeri bulunmayan bu tasarının getiriliş «nedeni olarak 'gösterilten bütün 
gerekçeler yasalaşma zorunluluğunu ortaya kloyucu nltelik'te olmadığından redldin'in «gerekeceği oyuyla ço
ğunluk katranına karşıyım, 

S. Sırrı KIRDALI 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 126) 



— 7 — 

MM Savunma, İçişleri tine Dışişleri Komıisyonıu Raporu 

5 Mayıs 1982 
TC 

Danışma Meclisi 
Mîllî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 
Esas (No. •: 1/39 
Karar No. : 48 

DANİŞMA (MECLİSİ IBAŞKANLIĞINA 

«Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî Kuruluşların Türkiyeldeki Telmısiıîcilllüklerine Taşmmazmal Sağ
lanması Hakkında Kanun Tasarım» ve gerekçelsli, (konuya ilişkin 'Bayınidırlılk, Ulaştırma, İmar ve îslkân, Tu
rizmi) ive Tanıtma Ko'mdsyonu jl'e Malî îşteır Ktoimıiisyonu raporları, ilgili 'bakanlıklar temsilcilerinin de katılma
ları ile ıKbmıisyoınurnuzca incdlemip görüşüldü. 

Tasarının tümü Ve maddeleri ayrı ayrı taritrşıö'dı. Gerekçesi uygunı görüldü. 
Tasarınım Ibaşlıığırida Ve maddelerinde geçen «Taşınmazmal» tabiini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki 

yazılış ,'biçİmine uygun olarafc «Taşınımaz mal» ışelklinde değişltiirilereık kabul ediKdi. 
Tasarının birinci maddesinde geçen «Şelftir imar planımlda» ta'biri, konu birden ziyade ışehiiri'mıizi lilıgilen-

dirdiğinkfon i«§elh'iır limar planlarında» şekline dönüştü Gülerek, Tünkİye'deki temsilcilikleri kelimelerinden son
ra Igelen «tle» kdinaelsi «Ve» şeklinde delğlştidlerek kaibul edildi. Maddede igeçen <«M'aliye <ve îmiar İskân 
Bakanlığının» taibliri, İm'ar ve İskân .Bakanlığının adı düzeltiler'ek, 'tabir Ibitlden ziyade bakanllığı belirttiğinden 
sondaki kelime «(bakanlıklarının»! haline getirilerek kabul etdiîmişitir. Anılan ıtemsi'Iclilderde çalışanlarmı ko
nut ih'tiyaıçlaırının ışahir imar 'planlarında 'diplomatik .yeılleışime ayrılmış alanlarda karşılanması asası (benilm-
•senmliş 'Ve bu klonuda Dışişleri Bakanlığının 'yeftkitfli ol,duğu hususu aynı maddenin sonunda belirtilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi, maddede geçen -«Bininci maddede yazılı devîöt ve kuruluşlara» tabiri «İBtırincJ 
malddede yazılı temsilciliklere» şeklin'e ıdönüşftürüler'ek aynen k'aibul dditeişitir. 

Tasarının 4 ncü Ve 5 nci maddeleri maddemde geçen «Taşınmazimaîl» sözü «Taşınmaz mal» şeklinde dü-
iKeltiler'ek 16 ncı, 7 nci, £ inici ve 9 ncu (maddeleri Bakanîlar (Kurulundan ıgelen: şekli ile aynen kabul e/dlilmıiştir. 

Raporumuz Danışımla Meclisi Başkanlığına ısaygı itle .sunülür. 

Eşref AKINCI 
»Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
'Üye 

Abbas GÖKÇE 
(Söz hakikim saklı'dur.) 

Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

\AbduttaU Asım İĞNECİLER 
İBaşkanVökilı 

\E, Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

İmlzalda bulunamadı 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namıiki Kemal YOLDA 
Üye 

tmzia5da bulunamadı 

\Hatil İbrahim KARAL 
«Sözcü 

lErider- CİNER 
Üye 

Toplantıda 'bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Haîit ZARBUN 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmi. Kuruluşların 
TUrkiyeMeki Temsilciliklerine Taşınmazıma! Sağlanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Şehir imar planında diplomatik 
yerleşime ayrılmış olan alanlar ile yabancı devletle
rin ve uluslararası resmî kuruluşların Türkiye'deki 
temsilcilikleri ile bu temsilciliklere bağlı diğer resmî 
kuruluşlardaki hizmetlerin ifası ve gerektiğinde görev
lilerin konut ihtiyaçları için gerekli olan taşınmazmal-
ları Maliye ve İmar İskân Bakanlığının uygun görü
şü alınmak suretiyle kamulaştırmaya ve bu taşınmaz-
mallar üzerinde inşaat ve tesis yapmaya Dışişleri Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca kamulaştırı
lan veya Hazineye ait taşınmazmallar uluslararası 
teamül ve karşılıklılık ilkesine uygun olarak Dışişle
ri Bakanlığının uygun göreceği 1 nci maddede yazılı 
devlet ve kuruluşlara satılabilir, kiraya verilebilir, ba
ğıtlanabilir, üzerlerinde intifa ve irtifak hakları kurula
bilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun uyarınca arsa veya bi
na sağlanan devletler ve uluslararası kuruluşlar tah
sis protokolünde belirlenen koşullara uygun olarak 
bina ve tesis inşa etmekle mükelleftirler. 

MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca tahsis ve tem
lik edilen taşınmazmallar ve bunların üzerinde ya
pılacak inşaat karşılıklı olmak kaydıyla Dışişleri Ba
kanlığının önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun gö
rüşüyle her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulabilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca kamulaştırılan 
taşınmazmallar hakkında 6830 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 6. — Dışişleri Bakanlığı, bu Kanunla 
verilen görevleri, kısmen veya tamamen başka Bakan
lıklar ve Kamu Kuruluşları eliyle yürütebilir. 

MADDE 7. — 20 . 5.. 1955 gün ve 6593 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

«Yabana Devletler ve Uluslararası Resmî Kurutuş-
taron Türiöye'dekî Temsilciliklerine Taşınmazmal 

Sağlanması Hakkında Kanun» tasarısı. 

MADDE 1. — Şehir imar planlarında diploma
tik yerleşime ayrılmış olan alanlarda yabancı devlet
lerin ve uluslararası resmî kuruluşların Türkiye'deki 
temsilcilikleri ile bu temsilciliklere bağlı diğer resmî 
kuruluşlardaki hizmetlerin ifası ve gerektiğinde gö
revlilerin konut ihtiyaçları için gerekli olan taşınmaz 
malların Maliye ve İmar -- İskân bakanlıklarının uy
gun görüşü alınmak suretiyle kamulaştırmaya ve 
bu taşınmaz mallar üzerinde inşaat ve tesis yapma
ya Dışişleri Bakanlığı yetkilidir 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Tasarının 6 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MALÎ İŞLER KOMISYONUNUN KABUL 
KABUL ETTİĞİ METlN 

Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî Kuruluşla
rın Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz Mal 

Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Şehir imar planında diplomatik 
yerleşime ayrılmış olan alanlar ile yabancı devletle
rin ve uluslararası resmî kuruluşların Türkiye'deki 
temsilcilikleri ile bu temsilciliklere bağlı diğer resmî 
kuruluşlardaki hizmetlerin ifası için gerekli olan ta
şınmaz malları Maliye ve İmar ve iskân Bakanlığı
nın uygun görüşü alınmak suretiyle kamulaştırmaya 
ve bu taşınmaz mallar üzerinde inşaat ve tesis yap
maya, yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşla
rın temsilciliklerinde çalışanların gerektiğinde konut 
ihtiyacını şehir imar planlarında diplomatik yerleşi
me ayrılmış alanlarda karşılamaya Dışişleri Bakanlığı 
yetkilidir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Dışişleri Bakanlığı bu Kanunla 
verilen görevleri, kısmen veya tamamen başka ba
kanlıklar ve kamu kuruluşları eliyle yürütebilir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 

MİLLÎ SAVUNMA, IÇlŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METlN 

Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî Kuruluşla
rın Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz Mal 

Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Şehir imar planlarında diploma
tik yerleşime ayrılmış olan alanlar ile yabancı dev
letlerin ve uluslararası resmî kuruluşların Türkiye* 
deki temsilciliklerinin ve bu temsilciliklere bağh diğer 
resmî kuruluşlardaki hizmetlerinin ifası için gerekli 
olan taşınmaz mallan, Maliye ve imar ve iskân ba
kanlıklarının uygun görüşü alınmak suretiyle kamu
laştırmaya ve bu taşınmaz mallar üzerinde inşaat ve 
tesis yapmaya veya yapılmasına müsaade etmeye, 
anılan temsilciliklerde çalışanların gerektiğinde konut 
ihtiyacını şehir imar planlarında diplomatik yerleşi
me ayrılmış alanlarda karşılamaya Dışişleri Bakan
lığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca kamulaştırı
lan veya Hazineye ait taşınmaz mallar uluslararası 
teamül ve karşılıklılık ilkesine uygun olarak Dışiş
leri Bakanlığının uygun göreceği 1 nci maddede ya
zılı temsilciliklere satılabilir, kiraya verilebilir, ba
ğışlanabilir, üzerlerinde intifa ve irtifak hakları ku
rulabilir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Ko^ 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca tahsis ve tem
lik edilen taşınmaz mallar ve bunlarıı üzerinde ya
pılacak inşaat karşılıklı olmak kaydıyla Dışişleri Ba
kanlığının önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun gö
rüşüyle her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf 
tutulabilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca kamulaştırı
lan taşınmaz mallar hakkında 6830 sayıh Kanunun 
23 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 126) 
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(Hükümetin Teklif i) 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. -
Kurulu yürütür. 

Başbakanı 
B. Ulusu 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

16 . 1 . 1981J 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z.: Baykara 

Devlet Bakam 
Prof., Dr, M. N, Özdas 

Dışüşleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T, Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. U öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H< Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
5.ı Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. Ti Önalp 

Ticaret Bakam 
K.i Cantürk 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr.- N, Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R.ı Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N, Özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof, Dr. S, Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof., Dr. T.. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. & Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Ş.\ Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop, Bakam 
M.) R., Güney 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S, Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S.j Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 126) 



(Malî îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 126) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 127 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları. (1 /138) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 3 Şubat 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı ; KKTD/101 - 921 /07640 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MiNI Eğittim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınoza arzı Bakanlar Kurulunca 28J.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «MiHî Eğilim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kamunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

1. Temel eğitim ikinci kademe okulları ile ortaöğretim kurumlarındaki paralı ve parasız yatılı öğrenci
lerin barınmalarını sağlayan okul pansiyonları ve idaresi bugüne kadar, 1838 Sayılı «Maarif Vekâleti Tara
fından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanunu»* 2005 Sayılı «(Maarif Vekâleti Tarafından İdare 
Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Sayılı Kanunun ©azı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna 
Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun», 2471 Sayılı, «2O06 Sayılı Kanuna Müzeyyel Kanuna (Bu kanun 
yürürlükten kaldırılmiştır). 5025 Sayılı «Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından İdare Edilecek Okul Pansiyonları 
Hakkındaki Kanuna Ek 2005 Sayılı Kanunun 8 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun»,, 657 Sa
yılı «Devlet Memurları Kanunu»), -2/397 Sayılı «'Mektep Pansiyonları Nizamnamesi^ ile yürütülmüştür. 

2- Yukarıda sayılan konu ile ilgili kanunların günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesi ve aşağıda 
belirtilen çelişkilerin kaldırılması amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilecek temel eğitim ve 
ortaöğretim kurumları pansiyonları için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

a) 1838 Ve 2005 sayılı Kanunlarda, pansiyonlarda çalışan kişilerin ücretlerinin pansiyon 'bütçesinden kar
şılanacağı belirtilmişken, 657 sayılı Kanun ile bunların Devlet Bütçesi içine alınmış olması; 

b) Konu ile ilgili Kanunlarda Maliye Bakanlığı hissesi olarak % 25 kesinti olmadığı halde, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çıkan bütçe kanunlarıyla % 25 kesinti yapılma
sı; 

c) Konuyu düzenleyen birden fazla kanunun bulunması} 

d) Adı geçen bu kanunların dilinin günümüzün yaşayan Türkçesine uygun olmaması. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Kanunun Millî Eğitim Bakanlığı temel eğitim ikinci kademe okulları ve ortaöğretim ku
rumları yatılı öğrencileri ile bulundukları yerlerde okul bulunmayan diğer öğrencilerin barındıkları okul pan
siyonlarının günümüzün koşullarına uygun hale gelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış olduğu açıklan
maktadır. 

Madde 2. — Bu Kanunun Millî Eğitim Bakanlığı temel eğitim ikinci kademe okulları ile ortaöğretim ku
rumları yatılı öğrencilerinin okul pansiyonlarına alınması, barındırılması ve bu amaçla kurulan veya kurula
cak okul pansiyonlarının yönetimiyle ilgili esasları kapsamına aldığı belirtilmektedir. 

Madde 3. — Bu Kanunda geçen bazı terimler tanımlanmaktadır. 
Madde 4. — Bakanlığın, kanun kapsamına giren okullarda paralı ve parasız olarak yatılı okutulacak öğ

renciler için pansiyonların açılabileceği; pansiyonların açılmasında az gelişmiş yörelere öncelik verileceği, ay
rıca, ulaşım ve benzeri durumların da dikkate alınacağı belirtilmektedir. 

Madde 5. — Pansiyon yönetiminin esasları belirtilmektedir. 
Madde 6. — Belleticilerin nitelikleri ve görevlendirilme şekli belirtilmektedir. 
Madde 7. — Pansiyonlarda görevli personelin ve nöbetçi öğretmenlerin ücretsiz yemek yemelerini ön

görmektedir. 
Madde 8. — Pansiyonlara bağlı okullarda çalışan personelin ve gündüzlü öğrencilerin parasını vermek 

kaydıyla öğle yemeği yemelerini sağlamak ve bu konuda yapılacak işlemleri belirlemek üzere getirilmiştir. 
Madde 9, 10, 11, 12. — Paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücret ile görevlilerden alınacak yemek para

larının, alınış şeklini ve paradan yapılacak kesintileri ve ücretlerin vezneye yatırılması belirlenmektedir. 
Madde 13, 14. — Pansiyon ve yemek paralarından yapılan kesintilerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

saymanlıkta toplanacağı, harcanmayan paraların bir hesap özetinin yapılarak Bakanlığına gönderilmesi ön
görülmektedir. 

Madde 15. — Pansiyonların bütçelerini ne zaman düzenleneceğini belirtmektedir. 
Madde 16, 17. — Pansiyonlarda ücretli olarak barınarak okuyan birden fazla kardeşlerden ve mahru

miyet bölgesinde görev yapan memurların okuyan çocuklarından alınan ücretlerde yapılan indirimleri be
lirlenmektedir. 

Madde 18. — Bu tasarının kanunlaşmasıyla bu konuda uygulanan kanunların ve okul pansiyonları nizam
namesinin yürürlükten kalkacağını açıklanmaktadır. 

Geçici Madde — Bu Kanunun yayımından önce Maliye Bakanlığınca tespit edilen fasıllarda toplanan 
kesintilerin birleştirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 19, 20. — Yürürlükle ilgilidir. 

Mali İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 30 Mart 1982 
Esas No. : 1/138 
Karar No. : 26 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

'Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısı havalesi uyarınca Komisyonumuzun 30 Mart 
1982 tarMi Birl'eşimirtde ilgili hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Tasarı çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan: Millî Eğitim Bakanlığı dkül pansiyonlarına ilişkin kuralları 
tek bir kanun çatısı altında toplanmasını öngörmektedir. 

Görüşmelerde takip edilen usul : 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 127) 
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Komisyonumuz tasarının müzakerelerinde sadece ve ancak ihtisası alanındaki maddeler üzerinde görüşme 
yapmış ve esas komisyon olan Millî Eğitim Komisyonuna bu konularda görüş vermeyi yararlı mütalaa etmiş
tir. 

Komisyonumuz çeşitli kanunlarda yer alan hükümlerin aynı̂  başlık altındaki tek bir kanun çatısı altında 
toplanmasında yarar görmüş ve tasarıyı benimsemiştir. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi esas ve metin itibariyle Komisyonumuzca da benimsemdş ve ifa
de doğrullanımalk suretiyle madde yeniden kaleme alınmıştır, 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesi esas ve metin itibariyle Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ve 
metinde yer alan «yeni öğünler» ibaresi «•yenmemiş öğünler» şeklinde doğrulanmıştır. 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu maddesi esas ve metin itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş, 
madde metninin başında yer alan «alınacak» ibaresi gereksiz bulunduğu için metinden çıkartılmış ve mad
denin ikinci cümlesinin «taksit» ibaresinden sonraki «;» işareti «,» şeklinde doğrulanmıştır. 

Ma'dde 12. — Tasarının 12 nci maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ve madde met
ninde yer alan bankanın devlet bankası olması prensibi getirilmiş, bu cümlede yer alan «carî» ibaresi de haşiv 
bulunmak suretiyle metinden çıkartılmış, ayrıca yine aynı cümlede yer alan «faizli» ibaresi Bankalar Ka
nununa bu Kanunla yani bir istisna getirilmıesinin uygun olmayacağı görüşü ile metinden çıkartılmıştır. 

-Madde 16. — Tasarının 16 ncı maddesi esas ve metin itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, 
kardeşler hakkında uygulanacak indirim miktarları birinci kardeşte % 15'e, ikinci kardeşte % 20"ye yüksel
tilmiştir., 

Ma'dde 17. — Tasarının 17 nci maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ve madde metni 
ölen memurların okumakta bulunan çocuklarının durumlarının devam etmesim gerçekleştirmek üzere yeniden 
kaleme alınmış ve bu arada maddenin son fıkrasında yer alan «17» işareti «16» olmak üzere doğrulanmıştır. 

Madde 18. — Tasarınm 18 nci maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak madde 
metninde bir yönetmeliğin kaldırılmasına ilişkin hüküm hukuk tekniği bakımından sakıncalı görülmüş ve ye
niden düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Tasarınım geçidi 1 nci maddesi esas ve metin itibariyle Komisyonumuzca da benim
senmiş ve uygulamaya açıklık getirmek amacıyla metne «ödenekler» ibaresinden sonra «12 nci maddede yer 
alan» ifadesi eklenmiştir. 

Tasarının arz edilen maddeleri dışında kalan hükümleri Millî Eğitim Komisyonunuln ihtisas sahası dahi
linde kabul edilmiş ve tespit olunmuş bulunan aksaklıklara rağmen bu maddeler üzerinde bir değişiklik yapıl
mamıştır. 

tşbu raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
(17 nci maddedeki ayrışık oyum 

saklıdır.) 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
'Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Toplantıda bulundu. 

Bu Kanun görüşmelerinde 
(bulunamadı. 

Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdı ÖZER 
Üye 

(Raporlu) 

Mehmet PAMAK 
Sözöü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1127) 
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MSIt Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 14 Mayıs 1982 
Esas No. : 1(138 
Karar No. : 14 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Millî EğMm Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısı ve gerekçesi ve bu Kanun Tasarısı hakkında 
Malî İşler Komisyonunca düzenlenen rapor Komisyonumuzun 19, 27, 28 Nisan 1982 tarihli birl'eşknirilerinde 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle görü
şülmüş, aşağıda beliritilen değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Ma'dde 1. — Kanun Tasarısının 1 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak amaca açıklık 
getirmek üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Kanun Tasarısının 2 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak kapsamına açık
lık kazandırmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 3. —- Kanun Tasarısının 3 ncü maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak birinci fıkranın 
üçüncü satırındaki «okulları» sözü kaldırılmış, ayrıca Kaınun Tasarısı metninde geçen «pansiyon» ve «belle
tici» sözlerine açıklık getirilmiştir. 

Madde 4. — Kanun Tasarısının 4 ncü maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak açıklık ka
zandırmak üzere madde ve başlığı yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Kanun Tasarısının 5 nci maddesi Komisyonumuzca 'da beriimsenmiş, ancak pans>iyonlardaki 
eğitim hizmetlerinin daha başarılı yürütülmesi amacıyla görevlendirilecek personelle ilgili yeni bir fıkra ilave 
edilmiştir. 

Madde 6. — Kanun Tasarısının 6 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak belleiticÜik gö
revinin okulun mesai saatleri dışına da taşan görev olması, birçok sorumluluklarr gerektirmesi, bu kadrolara 
eleman bulmada güçlük çekilmesi nedenleriyle adıgeçen kadroların daha cazip hale getirilmesi düşünülmüş ve 
bu görev karşılığı maddî ilave bir imkân sağlanması görüşü benimsenerek maddeye yeni bir fıkra eklen
miştir, 

Madde 7. — Kanun Tasarısının 7 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak açıklık getir
mek üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Kanun Tasarısının 8 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak açıklık getir
mek üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Kanun Tasarısınnn 9 ncu maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak başlığı yeni
den düzenlenmiş, madde metninin ikinci cümlesinde geçen «parasız yatılıların» sözü «parasız yatılı öğren
cilerin» sekilinde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Kanun Tasarısının 10 ncu maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak paralı yatılı 
öğrencilerden alınacak taksitler malî yıl değişimi nedeniyle üç yerine dörit olarak belirlenmiş ve madde bu 
esasıa göre yeniden düzenlenmiştir. 

'Madde 11. — Kanun Tasarısının 11 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak, dördüncü 
satırda geçen «en çok» kelimesi kaldırılmıştır. 

Danışma Meclisi {S. Sayısı : 127) 



Madde 12. — Kanun Tasarısının 12 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak açıklık ka
zandırmak amacıyla son cümle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 13. — Kanun Tasarısının 13 ncü maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Kanun Tasarısının 14 ncü maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak açıklık ge
tirilmek üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Kanun Tasarısının 15 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiış, ancak malî yü ba
şında pansiyon bütçelerinin okullara ulaştırılmasındaki 'gecikmeler nedeniyle pansiyon bütçelerinin bir ay 
içinde Bakanlıkça onaylanarak okullara gönderilmesi hususu benimsenmiş ve madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madd« 16. — Kanun Tasarısının 16 nci maddesi Komisyonurnuızca da benimsenmiş, ancak Malî îşler 
Komisyonunun görüşleri de dikkate alınarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 17. — Kanun Tasarısının 17 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak birinci fık
ranın başına «657 sayılı» ibaresi eklenmiş, ikinci fıkra yeniden düzenlenmiş, üçüncü fıkradaki 17 sayısı 16 
olarak düzeltilmiştir. 

Madde 18. — Kanun Tasarısının 18 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak maıdde baş
lığına «Yürürlükten» kelimesi ilave edilmiş, madde metninin dokuzuncu satırında geçen «2/397 Sayılı Okul 
Pansiyonları Nizamnamesi ve» ibaresi kaldırılmıştır, 

i 
Geçici Maıdde 1. — Kanun Tasarısının geçici maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak son 

Cümlesinde kanun tasarısının 12 nci maddesine atıf yapılmış ve madde «Geçici madde 1» olarak düzenlen
miştir, 

Geçici Madde 2. — Uygulamaya açıklık kazandırmak amacıyla «Geçici madde 2» başlığı altın'da yeni 
bir madde oluşturulmuştur. 

Madde 19. — Kanun Tasansunın 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiş ancak, madde başlığındaki «tari
hi» kelimesi kaldırılmıştır.; 

Madde 20. — Kanun Tasarısının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiş, ancak, madde başlığı «yürütme» 
olarak düzeltilmiştir.. 

Raporumuz gereği yapılmak üzere saygı ile arz olunur. 

Ethem AYAN 
Başkan 

Nermin ÖZTUŞ 
Kâtip 

Mahir CANOVA 
Üye 

lecai BATURALP 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Başkanvekili 

Halil AKAYDIN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

HAMZA EROĞLU 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Sözcü 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Selçuk KANTARCIOLĞU 
5 ve 6 nci maddeler için söz 

hakkım saklıdır. 
Üye 

Ertuğrul Zekat ÖKTE 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

îmzada bulunamadı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MUlî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği
ni sağlamak amacıyla parasız yatılı olarak okutulan öğrencilerle, bulundukları yerlerde okul bulunmayan 
öğrencilere yatılı eğitim imkânı sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim okulları ve ortaöğretim kurum
ları yatılı öğrencilerinin pansiyonlara alınması, barındırılması ve bu amaçla kurulan veya kurulacak pansi
yonların yönetimiyle ilgili esasları kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen «Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı «okul» sözünden- Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim okulları ve ortaöğretim kurumları anlaşılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esaslar 

Pansiyon Açma : 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren okullarda, Bakanlık, paralı ve parasız yatılı okutulacak 
öğrenciler için pansiyonlar açabilir. Pansiyonlar, her yıl Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde yayınlanır. Bu 
cetvel, bu Kanunun kapsamına giren okulların bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri olanak
ları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanır. 

Pansiyonlarda paralı ve parasız yatılı öğrenciler barındırılır. Bu Kanun kapsamına girenlerin dışında pan
siyonlara hiçbir surette öğrenci alınmaz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1127) 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

MÜH Eğitim Bakanhğı Okul Pansiyonlan Kamımı 
Tasarısı 

MADDE 1, — Tasarının 1 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MİLLÎ (EÖİTİİİM İKÖMÎSYlONUNUNı 
KAİBUL ETTİĞİ METİN 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı 

BÎR/İNCÎ BÖLIÜİM 
Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — |Bu kanunun amacı, Milî Eğitimi 
Bakanlığıma ıbalğlı temeli (eğitimi ve ortaöğretim ku
rumlarında paraısız yatılı lokuımaya (hak kazananı öğ
rencilerle paralı yatılı okumak (isteyen öğrenciler için 
okul pansiyonları açmak, açılan pansiyonlarda yatı-1 

lı okuma imkânı sağlamaktır. 

Kapsam : 

*'M|AODE 2. — »Bu (Kanun, Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı okul pansiyonılarmın yönetimi 've .diğer 
işlemleri ile iligilii 'esasları kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen: «Bakanlık» 
sözünden Milî Eğiltıibı ıBakanlığı, «Okul» sözünden 
Millî (Eğitim ıBakarihğına ıbağlı temel eğitim ve or
taöğretim kurumları, .«Pansiyon» (Sözünden, ıtemel 
eğitim ve ortaöğretim kurumlarına Ibağlı pansiyon
lar, «Belletici» sözünden, temel eğitim ve ortaöğre
tim kurumlarında paralı ve parasız yatılı öğrencilere 
ders saatleri dışında pansiyonlarda rehberlik yapan 
Igörevliler, 

anlaşılır. 
İJKJİMGt (BÖLÜİM 

Eüsaslar 

Pansiyonların A Çil ması ve Ücretlerinin Tespiti : 

MADDE 4, — tBu (Kanunun kapsamına giren 
okullarda 'Bakanlık, ıparasız ye paralı yatılı okutula
cak löğıtenciler için pansiyonlar açabilir. 

Pansiyonların açıHmasırida ive pansiyon ücretleri
nin 'tespitinde; (bulundukları bölgenin ıgelişmiişîiği, 
ulaşımı ve benzeri (imkânlar dikkate alınır. /Bu ıhusujs-
!ta, Bakanlıkça hazırlanan ilişte her yıl ıBü'tçe (Kanu
nunun ilgili cetvelinde yayınlanır. 

Pansiyonlarda paralı ve parasız yatılı öğrtenc'iler 
barındırılır. ıBu Kanun kapsamına girenlerin d'uşm-
da pansiyonlara hiçbir ısurette başka öğrenci alın^ 
maz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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'(Hükümetin Teklifi) 

Pansiyon Yönetimi : 

MADDE 5. — Her pansiyonun yönetimi, bağlı bulunduğu okul müdürünün sorumluluğundadır. Mü
dür, pansiyon yönetimini ve pansiyon eğitim ve öğretim işlerini bu Kanun, Bakanlıkça yayımlanan yönetme
lik, genelgeler ve programlar dahilinde yürütür; hesap ve ayniyat işlerini de Muhasebeî Umumiye Kanunu, 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu ile Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre yürütmekle görevlidir. 

Belleticiler : 

MADDE 6. — Belleticiler; temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında ders verme yetkisine sahip olan
lardan, okul müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile görevlendirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Ücretsiz Yemek Yiyecekler 

MADDE 7. — Pansiyonlarda görevli müdür, müdür yardımcıları, belleticiler, memurlar ve hizmetliler 
ve nöbetçi öğretmenler ile pansiyonda nöbetçi oldukları günlerde ücretsiz yemek yerler,; 

Ücretli Yemek Yiyecekler : 

MADDE 8. — Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile 
gündüzlü öğrencileri her gün için, tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin % 55'ini vermek şartıyla 
pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler. Bunların yemek paraları her aybaşında peşin ola
rak alınır ve 11 nci maddede belirtilen şekilde saymanlığa yatırılır. Alınacak ücretler hesaplanırken bir ön
ceki ay tabelasının günlük ortalaması esas tutulur. Bunlardan resmî tatil günleri ile yemek yemeyecekleri gün
ler hesaba katılmaz. Bu suretle yemek parası vermiş olanlara yeni öğünler için paraları geri verilmez veya 
ertesi aya devtfolunmaz. Ancak, okul bir hafta veya daha fazla süreyle tatÜl edilirse hu günlere isalbet eden 
ve alınan ücret ertesi ayın hesabına aktarılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis-. 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ücretsiz Yemek Yiyecekler : 

MADDE 7. — Müdür, pansiyonlarda görevli mü
dür yardımcıları, belleticiler, memurlar ve hizmetli
ler ile pansiyonda nöbetçi oldukları günlerde öğret
menler ücretsiz yemek yerler; 

Ücretli Yemek Yiyecekler : 

MADDE 8. — Pansiyonların bağlı bulundukları 
okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile 
gündüzlü öğrencileri her gün için tabela gereğince ki
şi başına düşen dünlük ücretin % 55'ini vermek şar
tıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yi
yebilirler. Bunların yemek paraları her ay başında 
peşin olarak alınır ve 11 nci maddede belirtilen şekil
de saymanlığa yatırılır. Alınacak ücretler hesaplanır
ken bir önceki ay tabelasının günlük ortalaması esas 
tutulur, Bunlardan resmî tatil günleri ile yemek ye-
miyecekleri günler hesaba katılmaz. Bu suretle ye
mek parası vermemiş olanlara yenmemiş öğünler için 
paralan geri verilmez. Veya ertesi aya devrolunmaz. 

!(Mal'i îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Pansiyon Yönetimi : 

(MADDE 15. — Pansiyonların yönetiminden, ibağ-
Jı föıihınduiğu okul müdürü soruımlludur. Müdür pan
siyonun yönetim, eğitim 've Ih'izmeflerM, bu Kanun 
ile 'Bakanlikça çıkarılacak yönetSmelik dahilinde yü
rütür. Hesap ve ayniyat işlerini de .10150 Sayılı Mu-
fhaisabe-'i 'Umumiye Kanunu, 2490 Saynlı Artımuu-Ek-
silflme ive ihale Kanunu ıile Ayniyat Talimaıtnamesi 
Ihükümüeninıe ıgöre yürütmekle görevlidir. 

Pansiyonlarda, (öğrencilerin bedensel, ruhlsal ve 
sosyal ıh'izmdtfl'emnii görecek yeterli sayıda uzman ele
manlar ile diğer personel 'Bakanlıkça atanır. 

Belleticiler : 

MADDE 6. — Pansiyonlarda, yöne'tael'i'kte be
lirtilen (hizmetleri yürütmelc üzere ıbdleticiler görev-
lendiriil'ir. .Görevlenldirnıe, önüeiikle Itemel .eğitim ve 
ortaöğretim kurumları öğretmenleri ile bu kurumlar
da ders ıverm'e ydtlkiMne isalhip olanlar arasından Vali-* 
tık onayı ile yapılır. 

iBel'letiloilere bu görevlerine kiarışılıfc aHmakfta ol* 
dukları yanödemeler dışında haftada 6 saatlik ek 
derjs lücreti ödenir. 

ÜIÇÜNOÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Ücretsiz Yemek Yiyecekler •' 

MADDE 7. — Pansiyonlarda, okbl müdürü, gö
revli, müdıüryardımcıları, belleticiler, mıemudar vıe 
h'izme'fcliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğre'toen- ' 
Her ücretsiz yemek yerler, 

Ücretli Yemek Yiyecekler : 

MADDE 18. — Pansiyonlarını hağli bulu<nldufldan 
okulların öğreitlmenleııi, rnernıurları ve hizmetılileriı ile 
gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince 
kişi ibaşına ıdüşen günl'üik ücretin % 55 inii ödemek 
şartıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğlle yemeği 
yiyebilirler. ıBunların yem'dk ıparaları her ay başında 
peşin olarak alınır ve 1/1 nci madde gereğince 'Say-
manlıiğa yatırılir. Alınacak ücretler hesaplanırken 
!hir önfcelki ıaiy (tabelasının günlük ortalaması esas tu
tulur. Bunlardan mesımî tatil günleri ile yemek yemıe1-
yeceüderi 'gümler hesaba katılmaz. Bu suretle yemeik 
parası ıvenm'iş olanlara /yenilmeyen öğünler için pa
raları ıgeri 'verilmez 'veya erkesi aya devrolunmaz. An-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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'(Hükümetin Teklifi) 

Paralı ve Parasız Yatılı öğrenciler : 
MADDE 9. — Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde gösterilen ücret alı

nır. Parasız yatılıların pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır. 

Öğrenci Ücretleri : 

MADDE 10. — Paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücretler, üç taksitte alınır. Birinci taksit, öğrencinin 
pansiyona kayıt olduğu gün, ikinci ve üçüncü taksitler ise aralık ve mart aylarının ilk on günü içinde alınır. 
Taksidini zamanında ödemeyen öğrencilerin paralı yatılılıkla ilişiği kesilir, öğretim yılı devamınca paralı ya
tılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksidinin tamamım 
ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksidin hiç
bir kısmı iade olunmaz. Ancak bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca 
alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okul pansiyon ücreti evvelki 
pansiyon ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır, eksik ise fark iade olunmaz. 

Ücretlerin Vezneye Yatırılması : 

MADDE 11. — Paralı yatılı öğrencilerden alınan ücret ile öğretmen, memur, hizmetli ve gündüzlü öğ
rencilerden alınan yemek paraları okul mutemetlerince makbuz karşılığı alınarak açıklayıcı cetvel ve alındı 
belgeleri ile en çok 48 saat içinde mahallî saymanlık veznelerine yatırılır. Resmî tatil günleri bu süreye da
hil değildir. 

Ücretlerden Yapılan Kesintiler : 

MADDE 12. — Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek ücretlerinin % 88'ini pansiyon 
giderlerine harcamak, % 12'sini de Maliye Bakanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına 
alırlar. Pansiyon giderlerine harcanacalk olan tutar, ilgili saymanlığın cari hesalbının bulunduğu bankada 
faizli ayrı Ibir cari heSalba yatırılır ve ödemeler bu hesaptan yapılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ancak okul bir hafta veya daha fazla süreyle tatil 
edilirse bu günlere isabet eden ve alınan ücret ertesi 
ayın hesabına aktarılır. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğrenci Ücretleri : 

MADDE 10. — Paralı yatılı öğrencilerden ücret
ler üç taksitte alınır. Birinci taksit, öğrencinin pansi
yona kayıt olduğu gün, ikinci ve üçüncü taksitler ise 
Aralık ve Mart aylarının ilk on günü içinde alınır. 
Taksidini zamanında ödemeyen öğrencilerin paralı 
yatılılıkla ilişiği kesilir, öğretim yık devamınca paralı 
yatılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresin
de pansiyona kabul olunan öğrenci taksidinin tama
mını ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde 
pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait 
taksidin hiçbir kısmı iade olunmaz. Ancak bir pansi
yondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin ön
ceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu dkul 
pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okul pansiyon 
ücreti evvelki pansiyon ücretinden fazla ise bu takside 
ait fark alınır, eksik ise fark iade olunmaz. 

MADDE İl1. — Tasarının 11 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ücretlilerden Yapılan Kesintiler : 

MADDE 12. — Saymanlıklar, veznelerine yatırı
lan pansiyon ve yemek ücretlerinin '% 88'ini pansi
yon giderlerine harcamak, % 12'sini de Maliye Ba
kanlığınca belirlenen sağymanlığa göndermek üzere 
hesaplarına alırlar. Pansiyon giderlerine harcanacak 
olan tutar, ilgili saymanlığın hesabının bulunduğu 
Devlet bankasında ayrı bir hesaba yatırılır ve ödeme
ler bu hesaptan yapılır. 

Danışma Meclisi 

(Mali İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

cak, ©kül bir hafta veya daJha 'fazla süreyle tatil edi
lirse bu günlere isalbet eden ve .alınan ücret ertesi1 

ayın hesabına aktarılır., 

Paralı ve Parasız Yatılı Öğrenci Ücretleri : 
(MADDE 9. — Paralı yatılı öğrencilerden her yıl 

Bütçe ıKanıunıunun ilgili çetvelilnde gösterilen -ücret 
alınır. Parasız yaltıli öğrencilerin pansiyon ücretleri 
ise aynı miktar üzerin/den .Devletçe karşılanır. 

Öğrenci Ücretlerinin Ödenmesi: 

iMiAlDDE 10. — Piaralı yatılı öğrencilerden üc
retler dört ta'klsMe alınır. Birinci tak!sit, öğrencinin 
pansiyona kayıt olduğu gün, İkinci, (üçüncü ve dör
dündü taksitler ise 'Kasım, Ocak ve .Mart aylarının 
ilk on ıgünü içinde alınır. Taksidini zamanında Öde
meyen öğrencilıenin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği 
klesilir. 

Öğretim yıllı devamınioa ıparali yatılı öğrenci alı
nabilir. Heıfhangi Ibir ıtattdsit devresinde pansiyona ka
bul ©taıan öğrenci, taksidinin Itiamamını ödemek zb-
nunldadır. ıBir taksit 'devresi liçinide pansiyonla ilişiği
ni kesen öğrenciye 'bu devreyle ait taksit geri veril-' 
rnıaz. Ancak, bir pa'nsiyoridanı diğer ıbir pansiyona. 
naikleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit 
miktarı naklolunduğu ©kül pansiyonu Itaıksidime sa
yılır. Naklettiği okulum pansiyon ücreti evvelki pan
siyon ücretinden fazla isle bu takside ait fark alınır, 
eksik İse ıfark ©eri verilmez, 

Ücretlerin Vezneye Yatırılması : 

MAIDDE 11. — fParalı yatılı öğrencilerden alınan 
ücret ile öğrdtlmen, ımtamur, (hizmeblti ve güındüızfllü öğ
rencilerden alınları yemıek paraları oktul ımultemeitle-' 
rince ımaklbuız karşılığı! alınarak açıklayıcı cetvel ve 
alıınldı belgeleri ile 48 saat içinde mahalli saymanlık 
veznelerime yatırılır. Resmû ita'til günleri ibu küreye 
dahil değildir. 

Ücretlerden Yapılan Kısıntılar : 

MİAIDDE 12. — (Saymanlıklar, veznelerine (yatı
rılan pansiyon vfe yemek ücretlerinin ;% #8 »irtl pan1* 
siyon giderlerine ıharcamak, % 12 sini de Maliye Ba
kanlığınca belirlemen saymanlığa göndermek Üzere 
hesaplarına alırlar. Pansiyon giderlerine harcanımak 
üzere hesaba alınan para, ilgili saymanlığın cari he
sabınım bulunduğu Devlet Bankasında ayrı (bir cari 
hesaba yatırılır ve lödemeler 'bu hesaptan yapılır.. 

(S, Sayısı : 127) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kesintilerin Tahsisi : 

MADDE 13. — Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12'ler, Bakanlığın uygun gö
receği pansiyonların giderlerini karşılamak üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar 12 nci maddedeki ayrım 
yapılmaksızın hesaba alınır. 

Harcanmayan Paraların Devri : 

MADDE 14. — Saymanlıklar her yıl, o yıl içinde tahsil ettikleri pansiyon paralarının miktarını, bu pa
ralardan yapılan harcamaları ve geri kalan miktarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Bakanlığa gönderir
ler. Pansiyonlarda yılı içinde harcanmayan paralar ertesi malî yıla devrolunur. 

Pansiyonların Bütçeleri : 

MADDE 15. — Pansiyonların bütçeleri, malî yıl itibariyle düzenlenir. Bakanlıkça onanarak yürürlüğe 
girer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Ücret İndiriminden Yararlanacak Kardeşler : 

MADDE 16. — Aynı zamanda paraü yatılı okuyan birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretin
den % 10'u üçüncü ve daha sonrakilerin herbirinin pansiyon ücretinden % 15 ve Devlet memuru çocuk
larının herbirinin pansiyon ücretinden % 15 indirim yapılır. Bu indirim farkı Devlet bütçesinden ödenir. 

Mahrumiyet Bölgesindeki Memurların Çocukları : 

MADDE 17. — Devlet Memurları Kanununa göre saptanan mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet me
murları, görev yerlerinde çocuğunun devam etmesi gereken okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okul
larda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını, yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indi
riminden yararlanırlar. Bu indirim, her yıl Bütçe Kanunu ile saptanan pansiyon ücretleri içinde en düşük 
olanından çocukların her biri için % 50 oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçe
sinden ödenir. 

Pansiyonlarda, ücret indiriminden yararlanan memurların çocukları sınıfta kalırsa, aynı sınıf için ikinci 
sene bu haktan yararlanamazlar, öğretim yılı içinde mahrumiyet bölgesi olmayan yerlerdeki bir göreve 
atanan veya ölen, emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonu
na, kendi isteği ile atananlar için de atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder. 

Bu madde hükmünden yararlananlar 17 nci madde hükümlerinden yararlanamazlar.-
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ücret İndiriminden Yararlanacak Kardeşler : 

MADDE 16. — Aynı zamanda paralı yatılı oku
yan birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon üc
retinden % 15'i üçüncü ve daha sonrakilerin herbiri-
nin pansiyon ücretinden '% 20 ve Devlet memuru ço
cuklarının herbirinin pansiyon ücretinden % 15 indi
rim yapılır. Bu indirim farkı Devlet Bütçesinden öde
nir. 

Mahrumiyet Bölgesindeki Memurların Çocukla
rı : 

MADDE 17. — Devlet Memurları Kanununa gö
re saptanan mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet 
memurları, görev yerlerinde çocuğunun devam et
mesi gereken okullar bulunmadığı takdirde, bu dere
celi okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan ço
cuklarım, yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansi
yon ücret indiriminden yararlanırlar. Bu indirim her 
yıl Bütçe Kanunuyla saptanan pansiyon ücretleri için
de en düşük olanından çocukların her biri için '% 50 
oranındadır, indirim sonucunda, meydana çıkan fark 
Devlet Bütçesinden ödenir., 

(Mali İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kesintilerin Tahsisi : 

İMÎAIDDE 13. -— Maliye ıBakanlığMiın (belirleyece
ği saymanlıkta toplamam 1% 121er, /Bakanlığın uy
gun göreceği pansiyonlarım giderlerini karşılamak 
üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar 12 nci mad
dedeki aynim yaıpııimalklsızımı (hesaba alınır. 

Harcanmayan Paraların Devri : 

'MADDE 14., — Saymanlıklar, her malî yıl so
nunda, o yıl içimde taıhsil etltikleri pansiyon (ücretleri
min (toplamını, tbunlandan yapılan harcamaları ve geri 
kalan (miktarı gösteren bir ihtesap özetini Bakanlığa 
(gönderirler. Pansiyonlarda iyili içinde harcanmayan 
paralar ertesi malî yıla ddvroumur. 

Pansiyonlarm Bütçeleri : 

IMİADDE 15. — Pansiyonlarım bütçeleri, Malî yıl 
itibariyle düzenlenir. Bakanlıkça bir ay içinde onay
lanarak •yürüdüğe girer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşîtl'i .Hhkühnlter 

Ücret İndiriminden Yararlanacak Kardeşler : 

(M!ADİDE 16. <— Aynı zamanda paralı yatılı oku
man biriden (fazla kardeşlerin ikindisirtim pansiyon üc
retinden '% 15, üçüncü ive daha sonrakilerim Iher bi
rinim pansiyon ücretinden! ı% 20 ve Devlet memuru 
çioiouıkHannın karides sayısına îbakı'Jmaksızrn Iher (biri
nin pansiyon ücretimden '% ı20 indirüm yapılır. Biu 
indirim (farkı Devlet îbütçesitidem ödenir. 

Mahrumiyet ^Bölgesindeki Memurların Çocuk
ları : 

IMADDE 17. — ı657 Sayılı Devlet Meirmırlaırı 
Kanumuırta göre 'saptanan mahrumiyet yerlerimde 
çalışan davlet memurları, ıgöröv yerlerinde çocuğu
nun devam tetaesi ıgereken okullar bülunımıadığı tak
dirde, Ibu dereceli okullarda okuma hakkını kazan-
mılş IbüHunan çocuklarım» yatılı okullarda oku'Umak 
lisıterlersie, pansiyon ücret indirilmiinden yararlanırlar. 
iBu indirim ıher yıl -B'ültçe ıKanümı ile saptanan pansi
yon ücretöferi üçimde em dülşuk olanından çocukların 
Iher "biri içim % 50 oranındadır. İndirim sonucunda 
meydana çıkan ifark Idövlet bütçesinden Ödenir. 

Danışma Mecliki (S. Sayısı : 127) 
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(Hükümetin TekMi) 

Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 18. — 1838 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecejc Mektep Pansiyonları Kanunu», 
2005 sayılı «Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Numaralı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun», 2471 sayılı 
«2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun», 5025 sayılı «Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından İdare Edile
cek Okul Pansiyonları Hakkındaki Kanuna Ek 2005 sayılı Kanunun 8 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun» ile 2/397 sayılı «Okul Pansiyonları Nizamnamesi» yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen fasıllar
da toplanan % 6'lar, % 5'ler ve % Herdeki ödenekler % 12'lerde birleştirilir. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Ka'bui Ettiği Metin) 

Pansiyonlarda ücret indiriminden yararlanan me
murların çocukları Temel Eğitim Kurumları veya 
Ortaöğretim Kurumlarının her bir kademesinde bir 
defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkım ka-
zanamamaları halinde bu haktan yararlanamazlar. 
Öğretim yılı içinde mahrumiyet bölgesi olmayan yer
lerdeki bir göreve atanan veya emekliye ayrılan me
murların çocukları için yapılan indirim, bulundukları 
ders yılı sonuna kendi isteğiyle atananlar içinde atan
dıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam 
eder. Bu durumda iken ölenlerin çocukları öğrenim
lerini sonuna kadar sahip bulundukları bu indirim 
hakkından yararlanırlar. 

Bu madde hükmünden yararlananlar 16 ncı mad
de hükümlerinden yararlanamazlar. 

Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 18. — 1838 sayılı «Maarif Vekâleti Ta
rafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanu
nu», 

2471 sayılı, 2005 sayılı «Maarif Vekâleti Tara
fından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkın
daki 1838 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Ta
diline ve Bu Kanuna Bazı Hükümler İlavesine Dair 
Kanun», 

2471 sayılı «2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel 
Kanun», 

5025 sayılı «Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından 
İdare Edilecek Okul Pansiyonları Hakkındaki Ka
nuna Ek 2005 sayılı Kanunun 8 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun», 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen fa
sıllarda toplanan % 6'lar, % 5'ler ve '% İlerdeki 
ödenekler 12 nci maddede yer alan % 12'lerde bir
leştirilir. 

(Mali İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Pansiyonlarda, ücret indirimlinden yararlanan me
murların çocukları sınıfta kalırsa, aynı sınıf için 
ikinci ısenıe 'bu inaktan /yararlanamazlar. Öğretim yılı 
'içinde maıhrumıiye't bölgesi olmayan yerlerdeki 
bir ıgiörove atanan, ımalhrum'iyelt böllge'sinde ıgöreVdıa 
İken ölen veya 'emeJMîye ayrılan memunî'arın çocuk
ları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı so
nuna, Ikendi isteği ile atananlar için de atandıkları 
tarihteki tiakisît dönemi sonluna kadar devam eder.. 

(Bu madde hükmünden yararlananlar 16 ncı mad
de (hükümlerinden yararlanmazlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 18. — 1838 ıSayıİı .«Maarif Vekâleti 
Tarafımdan İdare lEdiiledsîk ıMeîktep Pan'siyonları 
IKamumu», 2005 sayılı («ıMaarilf Vekâleti Tarafından 
İdare Edilecek Mıdk'tep Pan'siyonları Hakkındaki 
18318 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadi
line ive (Bu Kanuna iBazı Hükümler İlavesine Dair 
Kanun», 2417 sayılı ı«l20O5 Numaralı Kanunla Mü
zeyyel Kanun», 5025 saiyılı «Millî Eğitim (Bakanlığı 
Tarafımdan İdare Bdiîlecek Okul Pansiyonları Hak
kımdaki Kanuna ıEk '2005 sayılı (Kanunun 8 inici Mad
desinin! DeğiıŞtifilmesi Hakkında Kanun» ile diğer 
kanunlardaki tbu kanuna aykırı hükümler yürürlük
ten kaldırıtfmiıştır. 

OEÇİİOİ MADDE .1. — 'Bu Kanunun yayımı ta
rihinden evVel Maliye ıBakanlıiğımca (tespit edilen fa
sıllarla toplanan (% 6'lar, \% 5'ler ve % rierdeki 
odlenekler 112 mloi maddede yer alan i% 12lerde bir
leştirilir. 

(GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun uygulan
ması ile ilgili yönetmelikler en geç 6 ay içinde Ba-
kanlılkça çıkarılır. Bu ısüre içidde mevcut yönetme
liklerin bu kanuna aykırı olmayan ıhıükümleri uygu
lanır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihlinde lyiirürMiğe güırer. 

Yürütme : 

MADDE 20, — Bu Kanunu Millî Eğitim ve MaUiıya ıbakantarı yürüttür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

28 . 1 . İ9S2 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Balkanı 
Prof. Dr. Af, N. özdaş 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C._ Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr., t. öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
Af. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S.. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, Ti Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
N, Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay, Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T, Esener Af. Turgut F. İlkel 

Külbülr ve Turizm Bakanı imar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakam 
1. Evliyaoğlu Dr, & Tüten Af. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Mali İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ıMAIDDE '19. — Tasarının 19 ,nıcu maddesi Kfo-
misıyonumuızca aynen Jcalbul edilmiştir. 

MiAlDfDE 20. — Tasarının 20 .nfci maddesi Kb-
mıîsytorftuim'uzlca aynlen ka'bul edimilştir. 

»&<{ 
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