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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETj 

854 sayılı Deniz 'iş Kanununun 4.7.1975 tarihli 
1926 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve 51 nci maddesine bir fıkra eklenmes hak
kında (1/12) (S. Sayısı : 24 ve 24'e 1 nci ek) ve, 

1475 saynlı t§ Kanununum 1927 sayılı Kanunla de
ğişik 14 nıcü maddesinin değiştirilmiesi, 98 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 25 nci mad
desinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 4.7.1975 

tarihli 1927 sayılı Kanunun 6 nci maddeisinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair (1/13) (S. Sayısı : 25 ve 25'e 
1 nci ek) Kanun tasarıları kaibul edildi. 

24 Ekim 1980 Cuma günü saat 15.00ta toplanıl
mak üzere (birleşime saat 15.55'te son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlelt Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyfi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenİk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsifa ŞAHİNIKAYA (Hv. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (D/. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesfi) 
Orgeneral Sedat CELAİSUN (J. Gn. K. ve MiMi Güveııfflik Konseyi Üyetfi) 

BAŞKAN — Efendim, Milli Güvenlik Konseyiıtıin Tl nci 'Birleşimi açıyorum. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE TEZKERELER 

/. — 2298 sayılı 1980 yılı Bütçe Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun İTasarısı ve İh

tisas Komisyonu Raporu. (I/İl) (S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasındaki, 2298 
sayılı 1980 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı 19 sıra sayı ile basılıp dağı
tılmıştır. 

Bu konudaki İhtisas Komisyonu ve bakanlık tem
silcilileri yerlerini aldılar. 

Tasarının ıbümü üzerinde görüşme açıyorum. Söz 
isteyenler var mı efendim?.. Yok. 

O halde, kanunun tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kaibul edenler... Etmeyenler.. Kaibul edMmişitir 

Şimdi 1 nci maddeyi okutacağım. Yâlnız bu 1 nci 
çerçeve maddeye (bağlı olarak 12 nci madde de be-

\ 
(1) 19 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

ralber okunacak; fakat fıkra okunmasını rica edece
ğim Yani, 12 nci maddenin (A) fıkrası evvela okun
sun, ondan sonra (B) fıkrası okunsun, sonra 16 nci 
maddeye geçelim. IMadde metni uzun olduğu için; her 
fıkra için ayrı görüşme açacağım. 

Buyurun efendim, 1 nci maddeyi okuyun: 

2298 (Sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2298 sayılı 1980 yılı 'Bütçe Kanu
nunun (12) nci maddesi ile (1İ6) nci maddesinin (A) 
ve (B) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Mali yılın sonuna kadar ödeneme-
diği gibi emanet hesabına da alınamayan ve MUK'nun 
93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış bu
lunan genel (bütçeye dahil dairelerle katma (bütçeli 
idarelerin geçen ve eski yıllar borçlarına ait ödemeler 
aşağıdaki ilkelere uyularak; yapılır. 

A) Karşılıklı (Borçlar : 

— 160 
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Vılları bütçelerinin ilgili hizmet tertiplerinde kar
şılığı bulunan (100 Personel Giderleri) ne ait harca
ma kalemlerinden doğan 'borçlar «Personel Giderleri 
Geçen ve Eski Yıllar Karşılıklı Borçları»; (100 Per
sonel Giderleri) dışında ıkalan 'harcama kalemlerinden 
doğan borçlar «Diğer Geçen ve Eski Yıllar Karşılıklı 
Borçları» faaliyetlerinden ödenir. 

Bu »faaliyetlerdeki Ödeneklerin yetmemesi halinde, 
personel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden ak
tarma yapılmamak kaydıyla 1980 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlardaki ödeneklerden bu faaliyet
lere aktarmay yapmaya veya yeterince ödenek (kaydet
meye Maliye (Bakanı yetkilidir. 

»BAŞKAN — Bu konuda Komisyonun bir izahatı 
var mı efendim?... 

MALÎYE BİNBAŞI TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım; 1 nci madde
nin (A) fıkrasına Komisyonca ilave edilecek bir husus 
yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi arkadaşımızın 
bu konuda vereceği bir izahat var mı efendim?... 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Başkanım; esas itibariyle bu mad
de, küçük bir değişiklikle 1980/yılı bütçesindeki eski 
hükmü tekrarlıyor. Eski hükümde, geçen yıllar borç
larından ödeme yapılması imkânı tanınmıyor idi,; fa
kat içinde bulunduğumuz yüksek konjonktür içinde 
daireler ve geçen yıllardan bu yıla borç devrettikleri 
için, bu hükümle, bunların bu şekilde takıntılarının 
tasfiyesi sağlanmış olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(A) fıkrası üzerinde söz almak isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Yoktur. 
Buyurun, (B) fıkrasını okuyun efendim: 

B) Karşılıksız Borçlar : 
Yılları bütçelerinin ilgili hizmet 'tertiplerinde kar

şılığı bulunmayan ı(100 Personel Giderleri) ne ait har
cama kalemleri ile diğer harcama kalemlerinden do
ğan borçlar için kuruluş bütçelerinde, ilgisine ıgöre 
«Personel Giderleri Geçen ve Eski Yıllar Karşılıksız 
Borçları» ile «Geçen ve Eski Yıllar Diğer Kaşırlıksız 
Borçları» faaliyetlerini) açmaya ve bu faaliyetlere 1980 
yılı bütçesinin (100 Personel Giderleri) dışındaki ay
nı veya diğer tertiplerdeki ödeneklerden aktarma yap
maya veya yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — (B) fıkrası üzerinde Komisyon söz
cüsünün bir açıklaması var mı efendim?.. 

— 161 

MALİYE BİNBAŞI TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım; ilave edilecek 
bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi arkadaşımızın 
vereceğiı bir izahat var mı?.. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Başkanım; bu, Muhasebei Umu
miye Kanunumuzda borçların karşılıklı ve Ikarşılıksız 
olarak tasdiki zaruretinden doğan, 1 nci. fıkranın as
lıda tekrarı mahiyetindedir. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu (B) fıkrası üzerinde söz almak isteyen sayın 

üye var mı efendim?.. Yok. 
O halde, 12 nci maddeyi oylarınıza sunacağım 

efendim: 12 nci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 1:6. — 
A) Aylık ve Diğer Personel Giderileni dile İigıii 

Foın : 
Devlet Mıemıurları Kamumu, Türk Silahla Kuv

vetlileri Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanu
nu, Sağfok Personellimin Tam Süre Çalışma Esasları
na Dair Kanun ve .diğer Kanunlar ile bunların ön
gördüğü ıtüzük, yönetmelik ve kararnamelerin ge-
rektirdliği harcamalar için, Maliye Bakanlığı Bütçe-
slinin (930 Maili Transferler) programının (09 - Di
ğer maili transferler) alt programının, (301 - Devlet 
M'emurian Kanunu ile Diğer Kanunlar ve Yönet-
m'elikleriıniin Gerektirdiği Giderler Karşılığı) faali-
yetıindeki ödenekten, Genel Bütçeye dahil daire ve 
Katma Bütçeli İdamelerin hizmıet programlarında 
yer alan (110 Aylaklar), (1,20 - Sözleşmeli Personeli 
Üoretleri), (140 - Sosyal Yardımlar), (150 - Ek Ça
lışma Karşılıkları - Üniversitelerin gece öğretimine 
ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücretli ha
riç), (160 - Tazminatlar ve ödüller), (170 - Ödenek
ler), (180 - Tedavi yardımı ve Cenaze Giderleri), 
(190 - Diğer Personel Giderleri), (220 - Yurt İçi Sü
rekli Görev Yollukları), (230 - Yolluk karşılığı veri
len tazminatlar), (250 - Yurt dışı sürekli görev yol
lukları) harcama kalemlerine ve Emekli Sandığına 
ödemeler ve Muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere 
yeterince ödenek aktarmaya Maliye Bakamı yetkili
dir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanlığınca 
yeterince artırılabilir. 

Giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve esas 
»itibariyle giderlerini kendS gelirleriyle karşılamakla 
'beraber, yalnız beli amaçlarla genel bütçeden Ha-
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z)i<ne Yardımı alatt Kaıtoa Bütçeli İdareler içim yu
karıdaki fıkra hükmü mygüilammıaz. 

(Hizmeti/erini genel ve katıma bütçelerin ıtramsfer 
tertiplerimden aldıkları 'ödemekleri/e yürüten kumul/us
larım yukarıdaki fıkrada sayılan. harcama kalemleri
me ilişkim ödenek ülhitiıyaçOıaıru liçiri, yalnız, bu harcama 
kalemleri ile ilgili harcamalarda kuljlanalimak üzıere 
IMalliye Bakanlığınca bağlı oldukları bütçemün ilgıHli 
ıtranısfer tertibine bu fondam aktarma yapılıabüllir. 

İBAŞKAN — 1 müi maddeye bağlı 16 ncı ımıad-
denıim (A) fıkrası üzerimde Komisyon Sözcüsünün 
ibıir diyeceği var mı efendim?., 

MALİYE BİNBAŞI TAHSİN EKİNCİ (İmtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım; ilave ede
cek bir husus yoktur. 

İBAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımla 
!bu madde hakkımda bir izahatta bulunur mu?.. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maflliye Bakanla-' 
ğı Temsilcisi) — Sayım Başkanım; aslında, madde 
(uzuıft! olmakla beraber bu, ftedVJaîı sekilinin getirdiği 
(bir zarurettir. Burada, aslımda küçük bir (değişik
lik yaprlmaktadu'. 

190 - Diğer Personel Giderlleriiylie, Sürekli Gö
rev Yolluklarıma ödenek ilavesi İmkânımı verecek 
genel aııtıırma yetkisi içinde, ıbu zaruret ide, bir yan
dan öğrenci harçları ve Ita/hsl gidertoindfekİ efcsıik-
fliklıetri tamamlamak; diğer yandan da, sürekli görev
de yolluklarda karşılaş/ilam boşluğu gidermek için 
getlirilımektedir. 

Arz edebim. 
BAŞKAN•— Teşekkür ederim. 
(A) fıkrası üzerinde söz almak isteyen sayım üye 

var mı efendim?.. Yok. 
(B) fıkrasını okuyunuz eferiıdim. 
!B) Ücretlerle lUgilü Fon : 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Traras-< 
feriler) prögramıniin* (09 - Diğer Mali Transferler) 
aflit programınım, (305 - İş ve Toplu İş Sözleşmeleri-' 
nlin Gerektirdiği Ek Giderler Kamşılıiğıı), faaliyetimde 
yer alan ödenekten iş ve toplu liış siözJeşjmelleıriinlin 
gerektirdiği mali yükleri karşılamak üzere, Genel 
Bütçeye dahil dafirelıerle, Katma Bütçeli İdarelerim î 
ülgi'lA harcama kalıemlierinıe ve hizımetlıerıini gendi ve 
katma bütçelerin transfer tediplerinden alıdıkiljaırı 
ödeneklerle yürüten kurulıışjaon yaJraız bu hlizmıelt-' 
ferle ilgili harcamalarda kullanılmak üzere bağla oüf-
duklan bütçenin ilgili 'transfer ıteıtalpleırime aktarma 
yapmaya ve bu ödeneği yeterince artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. | 

— 162 
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Ancak giderlerini kendi gelirleri iiılle karşıiaıyAn 
veya esas itibariyle giderlerlitnti kendi gıeliıüleri itte 
karşılamakla beraber, yalnız belli amaçlarla Genel 
Bütçeden Hazlinıe yardımı alan Katıma Bütçeli İda
reler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — (B) fıkrası üzeninde Komisyon 
Sözcüsünün bir diyeceği var mı?.. 

MALİYE BİNBAŞI TAHSİN EKİNCİ (übjfr 
>sas Komisyonu Üyesi) — Yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet TemsiDöisli arkadaşımı-
zın bir lizahatı Var mı? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakam-
lığı Temsilcisi) — Efendim, aslında (A) fıkrasında*' 
ki düzenlemeye paralel bir düzeni/emedir ve devlet 
memuru tarifinin dışımda kalan kamu 'görevltilerine 
aynı şekildeki eksikliklerini tamamlıaımıak içlin ge-
ıflirilmişitk. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(B) fıkrası üzeninde Konsey üyeleri arkadaşları

mın bir diyeceği var mı?.. Yok. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilımliştir. 
ıŞimdli çerçeve 1 nci maddeyi ok utuyorum : 
MADDE 1. — 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Ka

nonunun (12) nci maddesi ile (16) ncı maddestinlin 
(A) ve (B) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilımisjtiir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi tekrar okuttum. 1 
inci maddeye bağlı olarak 12 nci ve >ltö ırtoı maddea/e-
d de dalha evvel okutmuş ve oylarımıza s'unmufş̂ umii. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendini : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul ©dilırdiştitr. 

2 nci maddeyi okuıtuyorum : 
MADDE 2. — 2298 sayılı 1980 yıllı Bütçe Ka

mununum (16) ncı maddesine aşağıdaki (P) Fıkrası 
eklmmiştiır. 

;«P — Genel ve katma (Belli amaçlaırlıa Haizine 
yardımı alanlar hariç) bütçeli kuruluşların iMaliye 
Bakanlığınca belirlenecek tertiplerime aktarma ya/-1 

pılımak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin. (930 -
ıMali transferler) programının, (09 - Diğer ımalıi Itrasnı-
f eri erle ilgili ödemeler) altprograımanda, {3Q9 - Ye
dek ödenek) faaliyetini açmaya ve bu faaliyete 19801 
mali yılı konsolide bütçe başlangıç ödemekleri Itu-1 

tarımın % 11 'ine kadar ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzeninde Komisyon 
'Sözcüsü arkadaşımızın bir diyeceği var mı efen
dim?.. 
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MALÎYE BİNBAŞI TAHSİN BKÎNCt (îm- ı 
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayıın Baışltamaım, yok
tur. 

/BAŞKAN — Hükümet Temısiiıldsji aırkaldaşımı-
zın bu madde hakkımda bir açıklaması olacak mı?. 

ERTUÖRUL KUMCUOÖLU ı(MaMye Bakara-
lığı Temsikisli) — Sayın Başkanım; Bu mıa'dld© 
üle 1980 yılı bütçesinin 85 milyar liraya ka
dar büyütülmesi iınlkâinı getirilmiş olmakta
dır. Bu madde ile tanımam imkânıdır (bu «sas iiıDüba- I 
iriyle. Bu maddıe ile, Türkiye Cumhuriyeti Hüküm©-
ıtiriin 1980 mali yılınım sonuna kadar olan devrede, 
faalliyetlerirai bundan önceki dönemde oliduğu gıilbi 
«tklin bir şekilde yürütmesi içki g&nskM sarftılar sağ
lanmış olacaktır. 

Arz «derim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
.2 nci madde üzerinde söz almak (isiteyen arka

daşımız var mı efendim?.. Yok, 
O hailde 2 inci maddeyi oylarımıza «umuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ledüımıiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 1980 Yılı Bütçe Kanununa ekli 
(R) cetveli 370 Harcama Kalemine İlişkin açıklama
nın ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sözü edilen taşınmaz malların 1 500 000 liraya ka
dar ayrı veya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya 
ve badaha çatı ve asansör onarımları, mevcut elek
trik, su ve ısıtma (tesisatının tevsii bakım ve onarım
ları ve telefon, havalandırma ve klima gibi tesis
lerin (telefon santralı hariç) tevsiinin gerektirdiği bi
na tadil ve onarımları. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsünün bir diyeceği var mı?.. 

MALÎYE BİNBAŞI TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım; 1980 Bütçe 
Kanunu (R) cetvelinde «370 Bina Küçük Onarımla
rı» limit olarak 600 bin lira idi. Bu miktar fiyat 
artışları karşısında yetersiz kalmış, kuruluşlar ve 
kurumlar, tamiratlarına ve bu yapacakları her türlü 
masrafların 600 bin lira üzerinde olması halinde, 
Devlet Planlama Teşkilatının ve Yüksek Planlama 
Kurulunun onaylarını alması gerektirdiği için, çok j 
zarara ve zaman kaybına sebebiyet verecektir. Buna I 
mani olmak için bu miktarın 600 bin liradan 1,5 mil- J 
yon liraya çıkartılması Komisyonca uygun mütalaa J 
edilmiştir. 

Arz ederim efendim. \ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet Sözcüsü arkadaşımızın bu madde hak

kında bir açıklaması olacak mı efendim?.. 
ERTUĞRUL KUMCUOÖLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım; Sayın Komisyon Söz
cüsünün mütalaasına ilave edecek bir mütalaamız 
yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
TUĞGENERAL BAHATTİN ORTAÇ (Milli 

Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Bir noktayı arz 
edeceğim. Milli Savunma Bakanlığının 1980 yılı mali 
hazırlığında zaten teklif ettiği bir görüştü. Şimdi 
düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen sayın 

üye var mı efendim?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2298 saydı 1980 yılı Bütçe Kanu

nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Başkanlığının Bakanlar Kurulunun teşkiline dair 
21.9.1980 tarih ve 4-741 sayılı kararının 2 nci mad
desi gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı adıyla bir
leştirilmiş bulunan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı ile Orman Bakanlığı bütçelerinin 1980 mali 
yılı sonuna kadar ayrı ayrı uygulanmasına ve har
camaların bu bütçelerde mevcut mevzuat hükümle
rine göre yapılmasına devam edilir. Bu bütçelerden 
yapılan giderler 1980 mali yılı Kesinhesâp Kanunun
da ayr,ı kesimlerde gösterilir. 

Teşkilât değişikliği nedeniyle gerektiğinde iki ku
ruluşun bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu bütçe
lerde mevcut veya yeniden açılacak program, altproğ-
ram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama ka
lemlerine aktarmaya; konu ile ilgili mali düzenleme
leri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsünün bir diyeceği var mı?., 

MALİYE BİNBAŞI TAHSİN EKİNCİ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım; Hükümetçe 
gönderilen kanun tasarısında, 4 ncü madded*, Bütçe 
Kanununun neresine konacağı hakkında bir açıklık 
getirilmemiştir. Bu bakımdan Komisyonumuz buna 
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bir çerçeve maddesi eklemiştir. Bu çerçeve madde
siyle 1980 Bütçe Kanununun bir ek maddesi olarak 
yer alması uygun görülmüştür. 

Ayrıca, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Orman Bakanlığı birleştirilmiş; Hükümet tasarı
sında bu Tarım ve Ormancılık Bakanlığı olarak gö
zükmüştür. Halbuki ismi, Tarım ve Orman Bakan
lığıdır. O bakımdan bu iki husus düzeltilmiş ve Ta
rım - Orman Bakanlığının eski bünyesinde, bünye
sine aldığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 
Ormancılık Bakanlığının ödeneklerinin 1980 Bütçe 
yılı sonuna kadar ayrı ayrı hesaplarda gösterilmesi 
ve müteakiben kesin hesaplarının da buna göre çı
kartılması Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş
tir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet Sözcüsü arkadaşımızın 
buna, ek madde olarak değiştirilmiş şekline bir itirazı 
var mı? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Başkanım, düzenleme doğrudur. 
Bu sehven; yanlış sevk edilmiştir. Sayın Komisyon 
Sözcüsünün esasa ait mütalaasına katacak bir husus 
yoktur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yoktur. 

O halde 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yoktur. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaş var mı efendim?.. Yoktur. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. 

24 , 10 . 1980 O : 1 

2. — Serdar Soyergin Hakkındaki Ölüm Cezası-
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi ve M. G. K. İhtisas Komisyonu Raporu. (3/18) 
(S. Sayısı : 28) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 2 nci sı
rasındaki; Serdar Soyergin Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi ve bu konudaki ihtisas Komisyonu Raporu, 28 
Sıra Sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

ihtisas Komisyonu ve Bakanlık temsilcileri yer
lerini aldılar. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık Tezkeresi ve eki mahkûmiyet dosyasının ha
vale edildiği ihtisas Komisyonu tarafından bir ka
nun tasarısı hazırlanmıştır, ihtisas Komisyonunun 
hazırladığı bu tasarının tümü üzerinde görüşme açı
yorum. 

Söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yoktur. 
O halde tümü üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum: 
Serdar Soyergin Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye

rine Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay 1 nci Dairesinin 
9.10.1980 tarih ve 1980/334 Esas, 1980/328 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Adana Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 19.9.1980 
tarih ve 1980/1379 Esas, 1980/588 Karar sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 Maddesi uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli 
nüfusta Adana ili, Karasoku Mahallesi, hane 169, cilt 
024/02, sayfa 17'de kayıtlı, Mustafa oğlu, Pembe'-
den olma, 13.3.1958 Adana doğumlu Serdar Soyer
gin hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsü ve Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın bir 
diyeceği var mı efendim?.. 

HÂKİM YARBAY ERSlN ESEROL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Yok. Sayın Başkanım. 

N. YÜKSEL TALAYMAN (Adalet Bakanlığı 
Temsilcisi) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yoktur. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
eğer tensip buyurulursa, olayın cereyan tarzı hak-

(1) 28 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa Eklidir. 
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kında Yüksek Heyete, Komisyon Sözcüsü çok kısa 
bir bilgi verebilir. Tensiplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Gerçi biliyoruz olayı ama, bir defa 
daha dinleyelim. Teşekkür ederim. 

Buyurun. 
HÂKÎM YARBAY ERSİN ESEROL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Efendim; 14.9.1980 tarihin
de, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi örgütüne 
mensup olan sanık Serdar Soyergin'in, aralarında ih
tilaf bulunan ve karşı görüşü paylaşan İlerici Gençlik 
Derneğine mensup Erdoğan Polat'ı kahvede oturur
ken görmesi üzerine, giderek diğer arkadaşları Sü
leyman Aydemir ile Ayhan Cansu'yıı bulmuş ve on
lara ayrı ayrı silahlar vererek Erdoğan Polat'ı öldü
receklerini ifade etmiştir. Hep birlikte olay yerine gi
den sanıklardan Ayhan Cansu gözcülük görevini üst
lenmiş; diğer 2 sanık da kahveye girerek Erdoğan 
Polat'ı tabanca kurşunlarıyla, müteaddit kurşunlarla 
öldürmüşler ve olay yerinden uzaklaşmışlardır. Ancak 
hadise akabinde kendileri ekipler tarafından takip 
edilirken çevrilmişler ve bu arada sanıklardan adı 
geçen Serdar Soyergin tekrar görevlilere 2 el, 2 de
fa tetik düşürmek suretiyle ateş etmek istemişse de, 
tabancanın özelliği dolayısıyla horozu kalkık olma
dığından, başkaca bir öldürme olayı meydana gel
memiş; ancak bu sırada yine ekipte görevli bulunan 
Yüzbaşı Bülent Angın, halen firarda olan diğer sa
nık Süleyman Aydemir tarafından maalesef şehit 
edilmiştir. Bu sanık hakkında, ele geçmediği için, ay
rıca işleme devam edilmemektedir. 

Böylece Serdar Soyergin'in TCK'nun 450/4 mad
desinde ifadesini bulan taammüden adam öldürmek 
suçunu işlediği sabit görülmüş Adana Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesince, bu karar Askeri Yargıtay 1 nci 
Dairesince onaylanmıştır. 

Durumu takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

1 nci madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı?.. Yoktur. 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Yoktur. 

2 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştin 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3 — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak iste

yen üye?.. Yoktur. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kalbul edenler etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Allah taksiratını affetsin. 

3. — Jandarma Eratı Hakkındaki 1861 sayılı Ka
nuna ek 4005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri
nin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu. (2112) (S. Sayısı : 27) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasındaki, 
Jandarma Eratı Hakkındaki 1861 sayılı Kanuna ek 
4005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin kanun teklifi, 27 sıra sayısı ile bası
lıp dağıtılmıştır,; 

Bu konudaki İhtisas Komisyonu üyeleri yerlerini 
aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyorum, 
Söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. O 

halde teklifin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi, okutuyorum :-

Jandarma Eratı Hakkındaki 1861 Sayılı Kanuna Ek 
4005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin De

ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığınca; 
kıta, karargâh ve kurumlarında kullanılmak üzere 
kıta çavuşu yetştirilir.» 

BAŞKAN — Efendim, bu çerçeve 1 nci maddeye 
bağlı 1 nci maidde üzerinde söz isteyen üye var mı? 
Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabuıl eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim: 

«Madde 2. — Jandarma kıta çavuşlarının •yetiştiril
me esas ve usulleri Jandarma Genel Komutanlığınca 
tespit olunur.» 

BAŞKAN — Çerçeve 1 nci maddeye bağlı 2 nci 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

(1) 27 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilmiş bulunan 1 ve 2 nci maddele
rin bağlı bulunduğu çerçeve 1 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: 1 nci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim: 

MADDE 2 — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürür
lüğe girer. 

IBAIŞKAıN — ıBu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarıaıza, sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

24 . 10 . 1980 O : 1 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu •Mijili Savunma, İçişleri 

ve Maliye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Konunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığın

dan, 27 Ekim 1980 Pazartesi günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapatnnıa Saati : İtf.OjS 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

11 NCt BİRLEŞİM 

24 . 10 . 1980 Cuma 

Saat : 15.00 
I. - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ 

İLE TEZKERELER 

1. — 2298 sayılı 1980 yılı Bütçe Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve' İh
tisas Komisyonu Raporu. (l/H) (S. Sayısı : 19) 

2. — Serdar Soyergin Hakkındaki ölüm Cezası
nın yerine getirilmesine dair Başlbakaınlık tezkeresi ve 
M. G.K. İhtisas Komisyonu Raporu. (3/18) (S. Sa
yısı : 28) 

3. — Jandarma Eratı Hakkındaki 1861 sayılıl Ka
nuna ek 4005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri
nin değiştirilmesiine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu. (2/12) (S. Sayısı : 27) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 19 

2298 Sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu (1 /11) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 . 9 .. 1980 
Tetkik Dairesi Başkanlığı j 

Sayı : 101-597/06640 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurutunca 
25 . 9 . 1980 tarihinde kararlaştırılan «2298 Sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın-
da Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını müsaadelerine saygıyla arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

2298 SAYILI 1980 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENEL 

GEREKÇE 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının hazırlanmasında, genel ve katma bütçeye dahil kuruluşların 
bütçelerinde yer alan ödenekleri ile yıl sonuna kadar olan ihtiyaçlarını karşılamaları öngörülmüş ve Kanun 
metni ve ödenekleri bu düşünceye uygun biçimde düzenlenmişti. 

Ancak, mali yılın ilk aylarından itibaren ana tüketim maddelerinde meydana gelen fiyat artışları, bütçe 
ödeneklerini yetersiz duruma getirmiş ve kuruluşların yıl sonuna kadar olan ihtiyaçlarının karşılanmasını 
imkânsızlaştırmıştır. Ayrıca bu kıt olanaklarla evvelki yıllardan doğan borçların ödenebilmesi de mümkün 
olamamıştır. 

Bu nedenle, sunulan tasarıya 1980 mali yılı Bütçe Kanununun 12 nci maddesine, personel giderleri dışında 
doğan eski yıllar borçlarının ödenmesine olanak sağlayacak bir hüküm eklenerek, bu tür borçların tasfiyesi 
için Maliye Bakanına ödenek kaydı yetkisi sağlanmıştır. 

Ayrıca, Kanunun Fonlara ilişkin 16 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarında yapılan değişiklikle, kuruluş
ların yetersiz kalan diğer personel giderleri, sürekli görev yollukları ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin 
transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların işçi ücretlerine aktarma yapılması imkânı 
sağlanmıştır. 

Yukarıda değinilen önemli fiyat artışlarının etkilerini giderroek amacıyla yine 16 nci maddede «İhtiyat 
ödeneği» adı altında bir fon tesis edilerek, buraya konsolide Devlet Bütçesinin başlangıç rakamının % 11'ine 
kadar ödenek eklenmesi teklif edilmiştir Bu Fondan, genel ve katma bütçeli kuruluşların teklifleri ayrıntılı 
bir şekilde değerlendirilerek, bütçelerine aktarma yoluyla ödenek sağlanması amaçlanmıştır. 

TC Devlet Başkanlığının 21 . 9 . 1980 tarih ve 4 - 741 sayılı Bakanlar Kurulunun teşkiline ilişkin kara
rın 2 nci maddesinde, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman Bakanlığı birleştirilerek, Tanm ve 
Ormancılık Bakanlığı adı konulmuştu. 



Birleştirilmiş olan bu iki Bakanlığın yıl sonuna kadar yapılacak harcamalarının ve yıl sonunda çıkarı
lacak kesin hesabının herhangi bir karışıklığa yol açılmadan sonuçlandırılması için, mali yıl sonuna kadar 
her iki kuruluşun harcamalarının kendi bütçelerinden ayrı ayrı yapılması sağlanmıştır. , 

Genel ve Katma bütçeli kuruluşların birçoğunun ek ödenek talepleri arasında bina onarımları da yer 
almaktadır. Bina onarımları, küçük ve büyük onarımlar şeklinde iki kısma ayrılmaktadır, Küçük onarım 
•bütçelin carı ödtenelklleri ile gerçdklte t̂irillmekte ve harcama miktarı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelin (370 - Bina küçük onarımı) harcama kalemi açıklamasındaki limit ile sınırlı bulunmaktadır. Büyük 
onarımlar ise, bütçenin yatırım harcamalarına ilişkin ödeneklerle gerçekleştirilmekte olup, bu ödenekler Dev
let Planlama Teşkilatı vizesi ile 'bütçeleşltirillmekltedlir. Yukarıda değinilen küçük onarımlara ilişkin limit, son 
aylarda vukua gelen fiyat artışları karşısında yetersiz kaldığından, 1980 yılı bütçesinde yer alan 600 000 
îiraihık lMtiin 1 500 00Q liraya yükseltilmesi yoluna gidilmiştir. Aksi takdirde bütçede yer alan limit dahi
linde gerçekleştirilemeyen onarımlar için Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşüne dayanılarak Yüksek 
Planlama Kurulu kararı alınmakta ve Bakanlar Kurulu Kararı istihsali ile onarımlara büyük onarım niteliği 
kazandırılarak sonuçlandırılmaktadır. Bu durum ise, birçok onarımın kısa sürede gerçekleştirilmesine im
kân vermemektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ MADDE : 
Genel ve katma bütçeli kuruluşların kendilerine Bütçe Kanunu ile verilen ödenefclerin üzerinde harca

ma yapmalarını önlemek amacı ile 1980 mali yılı bütçelerine, geçmiş yıllarda yapılan bu tür harcamalardan 
doğan borçların ödenmesi için ödenek konulmamış, bu borçların 1980 yılı bütçesi ile kendilerine verilen 
ödeneklerden yapacakları tasarruflarla ödenmesini öngören bir sistem getirilmiştir. 

Ancak 1980 bütçesi ile zaten kısıtlı olarak verilmiş bulunan' ödeneklerin yıl içinde ortaya çıkan aşırı fi
yat artışları nedeniyle cari yıl ihtiyaçlarını dahi karşılamayacak hale gelmesi sonucunda bu borçların öden
mesi mümkün olmamıştır. 

Bütçe Kanununun 12 nci maddesinde yapılan değişiklik ile bu borçların ödenmesini sağlamak için Ma
liye Bakanlığına yeterince ödenek kaydetme yetkisi verilmektedir. 

Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi (A) bendinde Devlet memurlarının bir kısım özlük haklarına ilişkin 
ödeneklerin yetmemesi halinde Maliye Bakanlığına ödenek kaydetme yetkisi verilmektedir. 

Öğrenci, er ve erbaş harçlıkları ile staj ve öğrenim giderlerine ait bulunan (190 - Diğer Personel Gider
leri) kalemi ile sürekli görev yollukları madde kapsamına dahil bulunmamaktadır. 

Harçlıklar (R) cetvelinde yer alan hüküm uyarınca yeniden düzenlenerek artırılmış, bütçedeki ödenek
ler yetersiz kalmıştır. 

Diğer yandan Bütçe Karma Komisyonunda Bütçe Kanunu maddeleri görüşülürken yolluklar artırılmış, 
fakat kuruluş bütçelerinin yolluk tertiplerine eski yolluk tutarlarına göre hesaplanarak konulmuş bulunan 
ödeneklere bir ilave yapılmadığından, özellikle sürekli görevle başka yerlere tayin edilen memurlara yolluk
ları ödenek yetersizliği nedeniyle ödenememiştir. 

Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi (A) fıkrasında yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığı bütçesindeki Fon
dan harçlık, staj ve öğrenim giderleri ile yurt içi ve yurt dışı sürekli görev yolluklarına da aktarma yap
ma yetkisi verilmektedir. 

Genel ve Katma bütçeli kuruluşlarda çalışan işçilerin iş ve toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek mali 
yükleri karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı bütçesindeki Fondan Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi (B) fık
rasına göre ödenek aktarması yapılabilmektedir. 

Genel ve Katma bütçelere dahil olmamakla beraber, hizmetlerini bütçenin transfer tertiplerinden aldık
ları ödeneklerle yürüten Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Devlet Tiyatroları gibi bir kısım kuruluşlar mad
de kapsamına dahil olmadıklarından, bunların çalıştırdığı işçilere iş ve toplu iş sözleşmelerinin yeniden dü-
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zenlenmesinden doğan farkların ödenmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 16 ncı maddesinin (B) fıkrasın
da yapılan değişiklik ile bu kuruluşlar da madde kapsamına dahil edilmektedir. 

İKİNCİ MADDE : 
Bilindiği üzere, 1 Martta yürürlüğe giren bütçenin hazırlıkları bir önceki yılın 30 Kasımında tamamlan

makta ve kamu hizmetlerinin gerektirdiği ödenekler o tarihte mevcut şartlara göre tespit edilmektedir. 
1980 Bütçe hazırlıklarının tamamlandığı 30 Kasım 1979 tarihinden bu yana gerçekleşen fiyat artışları 

beklenenin çok üzerinde olduğundan, okullar, hastaneler, askeri birlikler gibi temel hizmet kurumlarının 
başta akaryakıt, yakacak, yiyecek ve yem alımları olmak üzere zaruri bir kısım ihtiyaçlarının karşılanma
sında ödenek yetersizliği nedeniyle güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, iç ve dış güvenliğe ait olanlar başta olmak üzere bazı hiz
metlerin genişletilmesini, bütçede öngörülmemiş bulunan bir kısım yeni hizmetlerin yürütülmesini ve üretimi 
darboğazdan kurtaracak önemli yatırım projelerinin tamamlanmasını zaruri kılmaktadır. 

Ayrıca kuruluşlar hizmetin devamlılığını sağlayabilmek için, ödenekleri bitmiş olmasına rağmen çok za
ruri ihtiyaçlarını çeşitli şekillerde borçlanma ile karşılama yoluna gitmekte, elektrik, su, haberleşme gibi bir
takım hizmet alımlarını ödenek bittiği zaman durdurmaları mümkün olamamaktadır. 

Yine aynı şekilde personel yolluklarının zamanında ödenmesini temin için ödeme emri beklenilmeden öde
me yapılmasına telgrafla mezuniyet verilmektedir. 

Bu şekilde borçlanma ve harcamalarla bütçe gideri fiilen yapılmış olmasına rağmen Devlet Muhasebe 
Sistemimizde hareket noktasını ödeneklerin teşkil etmesi yüzünden gerekli muhasebe işlemleri yapılamamak
ta, bütçe uygulamasına ilişkin makro büyüklüklerin tespitinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Bakanlığımıza resmen intikal ettirilmiş bulunan ek ödenek talepleri, dökümü aşağıda görüldüğü üzere 
83.4 milyar liraya ulaşmıştır. 

EK ÖDENEK TALEPLERİ 

Kuruluş Bin TL. 

Milfö Savunma Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Milli Eğiitlilm Bakanlığı 
imar ve îskân 'Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Hacettepe Üniversifltesfi 
Adaldt Bakanlığı 
Başbakanlık 
Başbakanlık (MİT) 
Diyanet İşleri 'Başkanlığı 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
Akademiler 
Atatürk Üniversitesi 
Cumhuriyet Ünîversiütesii 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 

Toplam: 

47 106 237 
15 000 000 
6 229 324 
4 158 276 
5 600 000 
1 800 000 
1 709 100 

484 000 
454 000 
221 000 
62 9'44 
90 366 
92 810 
88 000 
66 000 
22 320 

140 000 
52 000 
46 000 
20 000 

'83 442 377 
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Kıumluşlardan yukarıda belirtilen ihtiyaçfan için ek ödenek taleplerinin ayrı ayrı alınarak toplanması, 
önem ve öncelik sırasına sokulması, Bütçe Kanununda her kuruluşa aült (A) cetvellerinde ayrı ayrı değişiklik 
yapılması, 1981 yılı bütçe çalışmalarımın başlamış bulunduğu bu dönemde uzun zamanı alacak, bir kısım 
acil sorunların çözümünü astkıda bırakacak ve konsolide bütçe büyüklüğümün belirli bir düzeyde tutulabil-
mesini güçleştirecektir, 

Bu nedenle Bütçe Kanununun (16) ncı maddesine dkîenmesli önerilen fıkra ile Maliye Bakanlığı bütçe
sinde 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunumun 37 nci maddesilnıde belirtildiği şekilde ihtiyat ödeneği tertibi 
açılmakta ve Maliye Bakanlığına bu tertibe 770 milyar lira olan konsolide bütçe tutarının % 11'ini yani en 
çok 84,7 milyar lira tutarında ödenek kaydetme yetkisi verilmektedir. Fıkra hükmüne göre kuruluşların talep
leri teker teker değerlendirilecek, ihtiyat ödeneği tertibine kaydedilen ödenekten kuruluş bütçelerinin ilgili 
tertiplerine gereMi ödenek aktarmaları Maliye Bakanlığınca yapılacaktır. 

içişleri, Dışişleri, Köy işleri Bakanlıkları ve Devlet Su İşleri gibi büyük kurulüşiların henüz ek ödenek 
'ihtiyaçlarını iletmemiş bulundukları dikkate alınırsa ihtiyacın 77 milyar liranın çok üzerine çı'kacağı tahmin 
edilmektedir. Ancak bütçe imkânlarının kısıtlılığı nedeniyle en zaruri ihtiyaçların karşüamması yoluna gidi
lerek hizmetlerin devamlılığı sağlanmaya çalışılacaktır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE: 
Bina onarımlarımın süratle yapılmasında bu harcama kalemine ait (R) formülündeki 600 000 liralık limit, 

mal ve hizmet karşılıklarının mali yıl içinde aşırı derecede yükselmiş olması nedeniyle kifayet etmediğinden 
bu miktarım 1 500 000 liraya çıkarılmasına zaruret hâsıl olmuş ve tasarının üçüncü maddesi bu ihtiyacın gi
derilmesi amacıyla hazırflammıştır. , 

DÖRDÜNCÜ MADDE : 
22 . 9 . 1980 tarih ve 17113 sayılı Resmi Gazetede Yayımlaman TC Devlet Başkanlığının 21 . 9 . 1980 ta

rih ve 4-741 sayılı Balkanlar Kurulunun teşkiline ilişkin kararın 2 nci maddesinde, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı adi konulmuş bülunmalkta-
dır. 

BMeştirilmiş olan bu iki bakanlığın yıl sonuna kadar yapılacak harcamalarının ve yıl sonumda çıkarıla
cak Ikesirihesabının herhangi bir karışıklığa meydan verilmeden ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmasını te-
minen bu iki kuruluşun mali yıl sonuna kadar olan harcamalarının kendi bütçelerimden ayrı ayrı yapılma
sının devamı gerekli görülmektedir. 

Ayrıca mali yıl sonuna ıkadar bu bütçeler' arasında gerekebilecek ödemek aktarrnasıma ve bütçe tekniğine 
ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasına imkân sağlanması bakımından gerekli hülküm konulmuştur. 

Bakanlık kesinhesabının kısa sürede hazırlanabilmesini teminen hüküm konulmuştur. 
Tasarının gerektirdiği ek mali yükler Hazine imkânları ile 'karşılanacaktır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 19) 



— 5 — 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 7 .10 . 1980 

Ihti. Kom. Esas No. : 1/11 
Karar No. : 9 

MiBi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanan ve 30.9.1980 günü Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «2298 sa
yılı 1980 yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Maliye Bakanlığı temsilci-
sinim de katıldığı toplantıda görüşüldü; 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
t i 1980 maili yılı Bütçesi hazırlanırken, kuruluşların geçmiş yılardan kalan borçlarının tasfiyesi için 

bütçelerine ayrıca bir ödenek konulmadığı, ancak bu 'borçların bütçeleııindekıi ödeneklerden yapacakları ta
sarruflarla karşılanması öngörülmüşken, kuruluşların bütün iyi niyetlerine rağmen aslında çolk kısıtlı olan 
ödeneıkleri ile borçlarını tasfiye edemedikleri gibi, aşın fiyat artışları karşısında ödeneklerinin ihtiyaçlarımın 
çok altında kaldığı, görüldüğünden hizmete devam edilebilmesi için ilgHi harcama 'kalemlerine ödenek kay
detmeye Maliye Balkanına yetki verilmesi, 

2. 1980 mali yılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi ile Maliye Bakanlığına bütçelerin özlük hakları ile 
iligii harcama 'kalemlerine yeterince ödenek kaydedilmesi yetkisi verildiği halde, öğrenci, er ve erbaş harçlık
ları ile, 'staj ve öğrenim giderleri gibi (190 - Diğer personel giderleri), ayrıca, (220 - Yurt içi sürekli görev 
yolukları), (230 - Yolluk karşılığı verilen tazminatlar), (250 - Yurt dışı sürekli görev yollukları) harcama ka
lemlerime ide yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanının yetkili kılınması, 

3. Bu (ihtiyaçların yanısıra fiyat artışları beklenenin çok üzerinde olduğundan, okullar, hastaneler, as
keri birlikler gibi temel hizmet kurumlarında akaryakıt, yalkacak ve yem alımları gibi kalemlerde mevcut 
ödeneklerim ihtiyacım çok altımda olduğu görüldüğünden, hizmetlerin devamlılığım sağlamak amacıyla kuruluş
lara borçlanmak suretiyle elektrik, su ve bu gibi ihtiyaçlarını 'karşılaması talimatı verildiğinden, bu borçla
rın tasfiyesi ve muhasebeleştirilmesi zorunluluğu olduğu cihetle 16 ncı maddede (İhtiyat ödeneği) adı altında 
bir fon tesis edilerek buraya Konsolide Devlet Bütçesinin 'başlangıç rakamının % 11'ine kadar ödenek ek
lenmesi imkânının sağlanması, 

4* Hızlı fiyat artışları karşısında, kuruluşların talepleri arasında olan ve Bütçe Kanununa bağlı (R) İşa
retli cetvelin (370 - Bma küçük onarımı) harcama kaleminden karşılaman ve cari ödenek olarak mütalaa edi
len 600 'bin liralık limitin yetersiz kalması karşısında hizmetin süratle yerine getirilmesini teminem 1,5 mil
yon liraya çıkarılması, 'bu limitin yükselmemesi halinde ve bütçede mevcut 600 bin liralık limit dahilinde ger̂  
çekleştirilemeyen onarımlar içim, Devlet Planlama Teşkilâtının uygun görüşüne dayanılarak Yüksek Planla
ma Kurulu kararı alınmak: ve Bakanlar Kurulu kararıyla onarımlara Büyük Onarım niteliği kazandırılaca
ğından, daha büyük zararlara ve zaman kaybına sebebiyet verilebileceği, 

5. Kanuna eklenen ek madde ile, Gıda.- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Oman Bakanlığının tek isim 
altında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birleştirilmesinden ortaya çıkacak sorunları çözümleyebilmek ve 
yapılacak harcamalar île yıl sonunda çıkarılacak kesin hesapların daha sağlıklı bir neticeye bağlanıiması isteği 
glibi konular tasarının genel gerekçesini oluşturmaktadır. 

Bu bilgilerin ışığı altında Komisyonumuz; 
a) İstenen ek ödenek miktarının dağıtımının istekte 'bulunan kuruluş ile Maliye Bakanlığı arasımda yapıla

cak görüşmelerde ihtiyaca ve hazinenin nakit imkânlarına göre adil 'bir şekilde dağıtılacağı, 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı'i 19) 



— 6 — 

b) İhtiyacın istemen dk ödenekten çok daha büyük olduğu ancak, tasarrufa azamlt riayetle Konsolide 
Bütçe başlangıç rakamının |% İlli kadar bir ek ödenek verildiği takdirde ihtiyacın karşılanmasına gayret edi
leceği, 

c) îstenen ek ödenek kaynağının Hazinenin nakit imkânlarıyla finanse edilebileceği esaslarından hare: 

ketle, tasarının tümü benimsenmiş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 
Tasarının çerçeve 1 nci maddesine bağlı, 2298 sayılı 1980 Mali Yılı Bütçe Kanununun 12 ve 16 ncı mad

delerine ilişkin değişiklikler aynen, 
Tasarının çerçeve 2 nci maddesine bağh ve 16 ncı maddeye «P» fıkrası eklenmesine ilişkin değişiklik ay

nen, 
Tasarının çerçeve 3 ncü maddesine bağlı (R) işaretli cetvelin 370 Harcama kaleminde yükseltilen limitle 

ilgili değişiklik aynen, 
Tasarının 4 ncü maddesi; kanun tekniğine uygun düzenlenmediği tespit edildiğinden, madde başlığına 

çerçeve 4 ncü madde olarak, 
«Madde 4. — 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.» şeklinde bir çer

çeve madde düzenlenerek ve tasarıda madde 4 olarak geçen ibarenin ek madde şeklinde düzeltilmesiyle, ay
rıca, madde metninde geçen (Tarım ve Ormancılık Bakanlığı) ibaresinin Resmi Gazetede yayınlandığı biçim
de, (Tarım ve Orman Bakanlığı) şeklinde düzeltilmesiyle, 

Tasarının yürürlükle ilgili 5 nci maddesi aynen, 
Tasarının yürütme ile ilgili 6 ncı maddesi, Bütçe Kanununa uygun olarak «Bu Kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür» yerine, «Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür» şeklinde değiştirilerek, kabulü uygun görülmüştür. 
Milli Güvenlik Konseyinin tasviplerine sunulmak üzere arz olunur. 
Saygılarımızla. 

Başkan Üye 
Altan ATEŞ Serpil ULUER 
Muh. Yb. Uzman 

Üye 
Zeki BÖLÜKBAŞI 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kont. 
Gn. Md. iBaş Yrd. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Bnb. 
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(HÜKÜMETİN TEKLİFİ . 

2298 Sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı I 

MAIDDE 1. — 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanu
nunun (12) nci maddesi ile (16) nci maddesinin (A) I 
ve (B) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmisşfcir. 

'Madde 12. — Mali Yılın sıonuna kadar ödene- I 
mediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve MUK' 
noın 9*3 ncü maddesinle göre zamanaşımına uğramamış I 
bulunan Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçe- I 
li İdarelerin geçen ve eski yıllar borçlarına ait ödeme- I 
ler aşağıdaki ülkelere uyularak yapılıır, I 

lA) (Karşılıklı Borçlar : 
Yılları bütçelerinin ilgili hizmet tertiplerinde kar- I 

siliği bulunan (100 Personel Giderleri) ne ait harca- I 
ma kalemlerinden doğan borçlar «Personel Giderleri I 
Geçen ve Eski Yıllar Karşılıklı Borçları»; (100 Per
sonel Giderleri) dışında kalan harcama kalemlerinden I 
doğan borçlar «Diğer Geçen ve Eski Yıllar Karşılıklı I 
Borçları» faaliyetlerinden ödenir. I 

Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halimde, I 
personel giderlerine, ilişkin harcama kalemlerinden ak- I 
tarıma yapılmamak kaydıyla 1980 yılı Bütçesinin aynı I 
veya diğer programlardaki ödeneklerden bu faaliyet- I 
lere aktarma yapmaya veya yeterince ödenek kaydet- I 
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

iB) Karşılıksız Borçlar : I 
'Yılları bütçelerinin ilgili hizmet tertiplerinde kar

şılığı bulunmayan (100 Personel Giderleri) ne ait har
cama kalemleri ile diğer harcama kalemlerinden do
ğan borçlar için kuruluş bütçelerinde, ilgisine göre I 
«(Personel Giderleri Geçen ve Eski Yıllar Karşılıksız 
Borçları'» ile «Geçen ve Eski Yıllar Diğer Karşılıksız I 
lBo<rçları» faaliyetlerini açmaya ve bu faaliyetlere 1980 I 
yılı bütçesinin (100 Personel Giderleri) dışındaki ay
nı veya diğer tertiplerdeki ödeneklerden aktarma yap- I 
maya veya yeterince ödenek kaydetmeye Malilye Ba- I 
kanı yetkilidir. 

(Madde 16. — 

A) Aylık ve Diğer Personel Giderleri ile İlgili I 
Fon : 

Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvet- I 
leri Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanunu, I 
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına I 
Dair Kanun ve diğer Kanunlar ile bunların öngördü- I 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2298 Sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — TasaraiHi 1 nci maddesi aynen ka
bul' edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) I (İhtisas Komfeyanunun Kabul Butiği Metin) 

ğu tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin gerektirdiği 
harcamalar için, Maliye Bakanlığı! Bütçesinin (930 
Mali Transferler) programının (09 - Diğer mali Trans
ferler) alt programının (301 - Devlet Memurları Ka- I 
nıunıu ile Diğer Kanunlar ve Yiönetlmellilklerinıin Gerek
tirdiği Giderler Karşılığı) faaliiyetindeki ödenekten, Ge- I 
nel Bütçeye dahil daire ve Katma Bütçeli İdarelerin I 
hizmet programlarında yer alan (1,10 " Aylıklar), 
ı(120 - Sözleşmeli Personel Ücretleri), (140 - Soisyal 
Yardımlar), (150 - Ek Çalışma Karşılıkları - Üniver
sitelerin gece öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti 
ile konferans ücreti hariç), (1(60 - Tazminatlar ve Ödül- I 
1er), (170 - Ödenekler), (İSO - Tedavi Yardımı ve Ce
naze Giderleri), (190 - Diğer Personel Giderleri), 
(220 - Yurt içi Sürekli Görev Yolukları), (230 - Yol
luk Karşılığı Verilen Tazminatlar), (250 - Yurt Dışı 
Sürekli Görev Yollukları), harcama kalemlerine ve 
Emekli Sandığına ödemeler, ve Mulhltar ödenekleri ile I 
ilgili tertiplere yeterince ödenek aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Ba
kanlığınca yeterince artırılabilir. I 

Giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve esas | 
itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılamakla 
beraber, yalnız beli-amaçlarla genel bütçeden Hazine 
Yardımı alan Katma bütçeli İdareler için yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanmaz, I 

Hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer ter
tiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten korulüşla-
rın yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine } 
ilişkin ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu harcama ka
lemleri ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Ma
liye Bakanlığınca bağlı oldukları bütçenin ilgili trans
fer tertibine bu fondan aktarma yapılabilir. 

B) Ücretlerle İlgili Fon : 
'Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Trans

ferler) programının, (09 - Diğer Mali Transferler) alt 
programının, (305 - İş ve Toplu İş Sözleşmelerinin I 
Gerektirdiği Bk Giderler Karşılığı), faaliyetinde yer-
alan ödenekten iş ve toplu iş sözleşmelerinin gerektir
diği mali yükleri karşılamak üzere, Genel Bütçeye 
dahil dairelerle, Katma Bütçeli İdarelerin İlgili harca- I 
ma kalemlerine ve hizmetlerimi genel ve katma büt
çelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle 
yürüten kuruluşların yalnız bu hizmetlerle ilgili har
camalarda kullanılmak üzere bağlı oldukları bütçe
nin ilgili transfer tertiplerime aktarma yapmaya ve bu I 
ödeneği yeterince artırmaya Maliye Bakanı yetkili- I 
dir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 19) 



(Hükümetin Teklifi) (İhtisas Komisyonunun Kabul EİMği Metin) 

Ancak giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya 
esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşıla
makla beraber, yalnız belli amaçlarla Genel Büröçeden 
hazine yardımı alan Kataa Bütçeli İdareler için bu 
fakra hükmü uygulanmaz., 

MADDE 2. — 2298 sayılı 1980 yılı Bütçe Ka
nununun (1!6) ncı maddesine aşağıdaki (P) Fıkrası ek-

lenmuiştir. 

«iP — Genel ve katma (Belli amaçlarla Hazine 
yardımı alanlar hariç) bütçeli, kuruluşlarım Maliye Ba
kanlığınca belirlenecek tertiplerine aktarma yapılmak 
üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali trans
ferler) programının, (09 - Diğer mali transferlerle il
gili ödemeler) al'tprogramında, (309 - Yedek ödenek) 
faaliyetini açmaya ve bu faaliyete 1980 mali yılı kon
solide bütçe başlangıç ödenekleri tutarının % 11 'ine 
kadar ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.» 

ıMADDE 3. — 1980 Yılı Bütçe Kanununa ekli 
<(R) cetveli 370 Harcama Kalemline ilişkin açMama-
nın ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

(Sözü edilen taşınmaz malların 1 500 000 liraya ka
dar ayrı veya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya 
ve badana çatı ve asansör onarımları, mevcut elektrik, 
su ve ısıtma tesisatının tevsii bakım ve onarımları ve 
telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon 
santralı hariç) tevsiinin gerektirdiği bina tadil ve ona
rımları. 

MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Baş
kanlığının Bakanlar Kurulunum teşkiline da'ir 
21.9.1980 tarih ve 4-741 sayılı Kararınım 2 nci 
maddesi gereğince Tarım ve Ormancılık Bakanlığı 
laidıyla birleştliriHm'iş 'bulunan Gııda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bütçe
lerinim 1980 mali yılı sonuna kadar ayrı ayrı uygu
lanmasına ve harcamaların bu bütçelerden mevcut 
mevzuat hükümlerine göre yapılmasına devam edilir. 
Bu bütçelerden yapılan giderler 1980 mali yılı Kesin-
hesap Kanununda ayrı kesimlerde gösterilir. 

Teşkilat değişikliği nedeniyle gerektiğinde iki ku
ruluşun bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu bütçe
lerde mevcut veya yeniden açılacak program, alt-
j>rogram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka« 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka-ı 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2298 sayılı 1980 yılı Bütçe Kanu« 
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 19) 
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(Hükümetin teklifi) 

kalemlerinle alkftarmaya; konu Üe ilgili mali düzenle
meleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye 
Bakanlığı yetkaidir^ 

MADDE 5a 

rürlüğe gireri 
— Bu Kanun yayımı tarihlinde yü-

(Ihtüsas Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Başkanlığının Bakanlar Kurulunun teşkiline dair 
211 . 9 . 1980 tarih ve 4-741 sayılı kararının 2 ncı 
maddesi gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı adıyla 
(birleştirilmiş bulunan Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Orman Bakanlığı 'bütçelerimin 1980 
mali yılı sonuna kadar ayrı ayrı uygulanmasına ve 
harcamaların bu bütçelerde mevcut mevzuat hükühv 
lerine göre yapılmasına devam edilir. Bu 'bütçelerden 
yapılan giderler 1980 mali yılı Kesinhesap Kanunun
da ayrı kesimlerde gösterilir. 

Teşkilat değişikliği nedeniyle gerekliğinde üki ku
ruluşun 'bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu bütçem 
lerde mevcut veya yeniden açılacak program, alt-
program, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama 
kalemlerine aktarmaya; konu ile ilgili mali düzenle-. 
meleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi aynen ka~ 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 19) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — Bu Kanunu Baikanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam Başbakan 
Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. N. Özdas 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t. Öztrak 
Milli Eğitim Bakanı 

H. Sağlam 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Güm. ve Tekel Bakanı 

R. Baturalp 
Tanm ve Or. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Köy îş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

t25 , 9 . 1980 

Devlet Bakam Başbakan 
Yardımcısı 

T. Özal 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

İçişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
T. Önalp 

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Enerji ve Tabüi Kay. Bakam 
S. Bingöl 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

(İhtisas KonDisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

«m» 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 27 

Jandarma Eratı Hakkındaki 1861 Sayılı Kanuna Ek 4005 Sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Teklifi ve İçişleri' Komisyonu Raporu. (2 /12) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

16 . 10 , 1980 

Jandarma Eratı Hakkındaki 1861 Sayın Karoma Ek 4005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin De-
ğjştirilmesine Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim* 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve MHE 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ 

1861 Sayılı Yasaya ek olarak çıkarılmış bulunan 4005 Sayılı Yasanın 1 noi maddesi «Toplu ve Seyyar 
Jandarma Kıtaatı lile Jandarma Er Okullarında* kullanılmak üzere Kıta Çavuşu yetiştirilir.» demektedir., 

635 Sayılı Kanun gereğince yetiştirilen ve genelılikie sabit jandarma birliklerinde karakol komutan yar
dımcısı olarak istihdam edilen uzman jandarma çavuşlarının kayıt ve kabul işlemleri Genelkurmay Başkan
lığının 17 Nisan 1964 Per. : 7100-64-281 Sayılı emirleri (gereğince durdurulmuş, Emirdağ Uzman Jandarma 
Okulu lağvedilerek bu kaynak kurutulmaya başlanmıştır. 1998 yılında kaynağın tamamen kuruyacağı hesap-
lanmaktadiTi 

Çeşitli etkenlerle ancak yıllık zayiatı karşılayabilecek sayıda astsubay yetiştirilebilmesi ve uzman jandar
ma çavuş kaynağının söndürülmüş olması sabit jandarma birliklerinde de kıta çavuşu istihdamım zorunlu 
{kılmaktadır. 

Genel gerekçede açıklanan amaçları gerçeMeştirmek için kıta çavuşlarının kullanılacağı yerlerin ve ayrıca 
jandarma kıta çavuşlarının günün ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesinin kolaylığım sağlamak düşüncesiyle bu
na dair yöntemin Jandarma Genel Komutanlığınca tespit olunması tekliflin 1 noi maddesi ile düzenlenmiştir. 

Kanun teklifinin 2 noi maddesi yürürlük ve 3 ncü maddesi yürütmeyi düzenlemektedir/ 
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i Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. ; 2J12 17 . 10 . 1980 
Karar No. : 2 

Milli Güvenlik konseyi Başkanhğma 

Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı Kanuna ek 4005 sayılı Kanunun değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi içişleri Komisyonu temsilcilerinin katıldıkları toplantıda görüşüldü : 

Yapılan görüşme sonunda teklifin tümü kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve teklifin 
1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi ve gerekçesi, raporumuza ilişik olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek 
üzere saygıyla sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanii Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Yasar ÇÎFTÇÎOĞLU Turhan BEDİRHAN 
Hâkim Tuğgeneral . Hâkim Albay Kurmay Yarbay 

Üye 
Ersin ES EROL 
Hâkim Yarbay 

Jandarma Eratı Hakkındaki 1861 Sayılı Kanuna Ek 4005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine ttişkih Kanun teklifi 

MADDE 1. — 4005 sayilı Kanunun İ ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığınca; kıta, karargâh ve kurumlarında kullanılmak üzere kıta 
çavıaşu yetiştirilir.» 

«Madde 2. — Jandarma kıta çavuşlarının yetiştirilme esas ve usulleri Jandarma Genel Komutanlığınca 
tespit olunur.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Milli Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Milli Güvenlik Kon&eylî (S. Sayısı : 27 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ XS. Sayısı : 28? 

Serclar Soyergin Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve MGK İhtisas Komisyonu Raporu. 

(3 /18) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri Genel 
Müdürlüğü 18 . 10 . 1980 

Sayı : 310 -10657 \ 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Taammüden adamı ötdünnuefc suçundan dolayı Adana Sıkıyönetim Komutanhğı 1 Nuınartak Askeri Mah
kemesinin 19.9.1980 gün ve 1980/1379-588 Esas ve Karar sayılı hükmü üe Türk Ceza Kanununun 450/4 
ncü maddesi uyarınca öKim cezasına çarptırılan ve bu cezası Askerli Yargıtay 1 ne? Dairesinin 9.10.1980 gün 
ve 1980/334-328 Esas ye Karar sayılı (ilamı ile onaylanarak kesinleşen Serdar Soyergin'e ait, Mili Savurana 
Bakanlığının 16.10.1980 gün ve 1980/4733-5 sayılı yazısı ekinde alman dava dosyası ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

İhtisas Komisyonu Raporu 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 23 . 10.. 1980 
Esas No. : 3/18 
Karar No. : 12 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Taammüden adam öldürmek suçundan hükümlü Serdar Soyergin hakkında Adana Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 19.9.1980 gün/ve 1980/1379 Esas, 1980/588 Karar sayılı ilamı 
ile verilen ve Askeri Yargıtay Birinci Dairesinin 9.10.1980 gün ve 1980/334 Esas, 1980/328 Karar sayılı ila
mı ile kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığının 
14.10.1980 gün ve 1980/164 sayılı ve Başbakanlığın 18.10.1980 gün ve 310 - 10657 sayılı yazılan ile isten
miş ve bu istem Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Ersin ESEROL M. Tevfik ODMAN N. Yüksel T AL AYMAN 

Hâk. Yb. Dz. Hâk. Ön Yzb. Adalet Bakanlığı 
Kanunlar P. A. Gn. Md. Baş. Yrd. 

Üye 
Abdülkadir GENELİOĞLU 

\ Adalet Bakanlığı 
Kanunlar P. A. Gn. Md. Müşaviri 
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Serdar Soyergin Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay 1 nci Dairesinin 9 . 10 . 1980 tarih ve 1980/334 Esas, 1980/328 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 19 . 9 . 1980 ta
rih ve 1980/1379 Esas, 1980/588 Karar saydı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 Maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Adana ili, Karasoku Mahallesi, hane 169, cilt 024/02, sayfa 17* 
de kayıtlı, Mustafa oğlu, Pembe'den olma, 13 . 3 . 1958 Adana doğumlu Serdar Soyergin hakkındaki ölüm ce-* 
zası yerine getirilir. • 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer, 

MAIDDE 3. — Bu Kainıuinu Adlatet (BaÜdaitt yüiFiMiır, 

Müi Güvenlik Konseyi (S. Sayıisı : 28) 


