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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Öğretmenlere Eğitim1 ve Öğretim Tazminatı öden
mesi Hakkımda (1/118) (S. Sayısı : 136) ve 

Halfize Öfctürk, Mehmet Kartal ve İsa Güneş'e 
Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması ve 
22 . 5 . 11967 tarih ve 870 sayılı Kanuna Ekli Liste
den Dört Kişinin Adlarının Çıkartılmasına İlişkin 
tfl/316) <$. 'Sayısı : 93) Kanun tasarıları kalbul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 15.47' 
de son 'verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Geneli Sekreteri 

» m* * 

BtRÎNCt OTURUM 
Açılma Saatti : 14.40 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN '(Devlet 'Başkanı, GefrleOkııımüay ve Mili Güvenlik! Konseyi Balkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

ıBAiŞKAN —< Milli Güvenlik Konseyinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — SORUŞTURMA VE YÜCE DÎVANA SEVK İLE İLGİLt KONULAR 

1. — Sosyal Güvenlik eski Bakam Hilmi İşgüzar' 
in; Bakanlığı zamanında kayırma, usulsüzlük, yolsuz
luk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, menfaat temini 
suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumunu ve BAĞ -
KUR'u zarara soktuğu iddialarım soruşturmak 
için Anayasanın 90 ncı, Anayasa Düzeni Hak
kındaki 2324 Numaralı Kanunun 2 nci ve Milli 
Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 
20 nci maddeleri uyarınca Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğinin önergesi üzerine kurutan soruş
turma Komisyonu Raporu. (9/1) (S, Sayısı : 135) (1) 

(1) 135 sıra sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — GündemimıMn (birinci kısmında, 
Soruşturma ve Yüce IDilvan'a şevkle ilgili bir rapor 
vardır.ı 

Sosyal Güvenlik eski (Bakanı Hilmi Işgüzar'ın, 
'bakanlığı zamanında kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, 
nüfuz ticaretli, vazliifeyi suiistimal, menfaat temini su
retiyle Sosyal Sigortalar Kurumunu ve BAĞ-KlUR'u 
zarara soktuğu iddialarını soruşturmak için, Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca kurulan 9/1 esas nu
maralı Soruşturma, Komisyonunun raporu W5 sıra 
sayısıyla Ibasılıp, üyelere dağıtıknuştır, 

Ayrıca, içtüzüğümüzün 20 nci maddesi (gereğince 
savunması alınmak Üzere, ilfcili eski Bakana rapor 
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gönderilmiş ve alınan savunma yazısıyla, ekleri ço
ğaltılıp, lüyelere sunulmuştur. 

Soruşturma Komisyonu Sözcüsü yerini aldı. 
Soruşturma Komisyonunun raporu çok uzun ol

duğu ve esasen daha önceden basılıp, üyelere de da
ğıtıldığı için, Konsey uygun görürse, raporun neti
ce kısmını okutup, görüşme açacağım. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kalbul edilmiştir. 

Konsey, görüşme sırasında ıgerek görürse, savun
ma yazısını da okutabiliriz. 

Şimdi Soruşturma 'Komisyonu Sözcüsünü, rapo
run netice kısmını okumaya davet ediyorum; buyu
run efendim. 

HÂİKÎM KIDEMLİ ALBAY NACİ TUlRANAY 
(9/'l Numaralı Soruşturma Komisyonu iBaşkanı) — 
Netice olarak: 

a) Eski Bakan Hilmi tşigüzar Hakkında: 
I. — Satıcı Kâzım Erdem tarafından ödenen 

4Ö2 693,80 Türk Liralık otel masrafı karşılığında ola
rak;1 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal 'Sigorta
lar Kurumu Genel 'Müdürlüğü tarafından 'Malatya 
ve Üsküdar'da satın alınan taşınmaz mallarla ilgili 
olarak kendisine de iletilmiş bulunan yolsuzluk iddia
larına karşı üst yönetici sıtfatıyle haiz olduğu ttenetim 
görevi yapmamak; 

Gelecek yıllara sari masrafı gerektirmesinden do
layı, alımın sağlanması için «Olur» una sunulan; Şark 
Yağ - Boya Firması sahibi Kâzım Erdem'e ait ta
şınmazın BAĞ KUR Genel Müdürlüğü tarafından 
satın alınmasına ilişkin evraka, Bakanlar Kurulu ka
rarı ve 28 . 12 . 1978 tarihli tamimiyle oluşan nizam 
hilafına olarak «Olur» vermesi suretiyle ihlal eyle
diği Türk Ceza Kanununun 213/2 ve 225; (Rüşvet 
almak).. 

II. — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğü adına tesis edilmekte olan hastane inşaatlarının 
ihale edildiği Müteahhit Ali Yıldız'dan; yukarıda 
detaylı izalh edildiği 'üzere, üst yönetici sı'fatıyle haiz 
olduğu denetleme görevini müteahhit lehine kullan
ması ve 'fazla İstihkak almasını sağlaması karşılığın
da, oğlu Hasan İşgüzar aracılığıyla ve oğlu adına, bir 
apartman dairesi alması suretiyle «Rüşvet» suçunu 
islediğinden Türk Ceza Kanununun 213/2 ve 225; 

III. — Sosyal Sigortalar Kurumu (fonlarının; 
4792, 440 ve 441 sayılı yasaların ilgili hükümlerine, 
Bakanlar Kurulu kararına, Yıllık Finansman - Yatı
rım Programına ve Yönettim Kurulu kararına aykı
rı olarak özel bankalara aktarılması nedeniyle Türk 
Ceza Kanununun 240; (görevi kötüye kullanmak su
çu), 

IV. — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür
lüğüne ait 've binnetice 'kamu eşyası niteliği taşıyan 
masa, telefon atejeri, sehpa ve bir müdür koltuğu
nu evine götürüp, özel hizmetinde kullanması nede
niyle Türk Ceza Kanununun 240; (görevi kötüye kul
lanmak), 

V. — Direktif vererek Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğüne hazırlattığı '687 849,24 TL. mas
rafı mucip ve muhtevası itibariyle kendi propagan
dasını içeren, «Türkiye'de Sosyal Güvenlik» adlı 
kitaptan 456 adedini seçim bölgesi olan ıSinop'a gön
derip dağıttırmak ve binnetice Kurum parasıyla 
propagandasını yaptırmak; ayrıca masrafı 500 bin 
TL. nı aştığı cihetle 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun ilgili hükümlerine ©öre alınması 
gereken Yönetim Kurulu kararını aldırmamak sure
tiyle, Türk Ceza Kanununun 240; ('görevi kötüye kul
lanmak), 

b) Kâzım Erdem'in; Sosyal Güvenlik eski Ba
kanının üst derece yöneticisi sıfatıyla haiz olduğu 
denetim görevini kendi lehine kullandırarak menfaat 
sağlamak amacıyla rüşvet vermek suçunu işlediğin
den, Türk Ceza Kanununun 220;! 

e) Ali Yıldız'm; 
«I. — Üst derece yöneticisi olan ve bu görevin

den dolayı Kurumlar üzerinde haiz olduğu denetim 
görevini kendi lehine kullanmasını temin yolunda es
ki Bakana menfaat sağlamak suretiyle rüşvet ver
mek suçunu işlediğinden Türk Ceza Kanununun 220; 

II. — Sinop, Boyabat ve İzmir Eşrefpaşa Hasta
nesi inşaatlarıyla ilgili olarak müteaddit defalar sah
te hakediş raporları düzenlemek suretiyle sahte ev
rak tanzimi suçunu işlediğinden Türk Ceza Kanu
nunun 342 ve fiili taaddüt eHtiği için de 80 nci mad
desiyle artırıma». 

d) Hasan Işgüzar'ın: Ali Yıldız tarafından Ba
kan adına verdiği kabul edilen rüşvetin alınmasına 
aracılık etmek suçundan, Türk Ceza Kanununun 
226 ncı maddesi delaletiyle aynı Kanunun 213/2, 
225 ve 65/3; (iştirak), 
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e) Mustafa Kemal Derinkök'ün: Üsküdar arsa
larının yüksek fiyatla alımını gerçekleştirmek ko
nusundaki yardımını sağlaması karşılığında, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu eski Üyesi Harn-
di Nühoğlu'na menfaat temini suretiyle rüşvet ver
mek suçunu işlediğinden Türk Ceza Kanununun 220; 

f) Bekir Sami Akay'ın: Sahte Ihakediş raporları
nı imza etmeyen kontrol 'mühendislerini eski Bakanın 
isteği istikametinde imzaya zorlamak ve imza etme
yenlerin yerlerini değiştirerek, sahte, hakedişlerin 
ödenmesini sağlamak suretiyle Türk Ceza Kanununun 
240 ve taaddüt ettiği için 80 nci maddeyle artırmak; 

ıg) Mustafa Enginsu'nunl: Sosyal Sigortalar Ku* 
rurmınun Sinop Hastanesi ve Sağlık Koleji inşaatı 
ihalesinin Mevlüt HamzaOğlu Firmasında kalması 
üzerine ihale bedelini en az % 15 daha kıracağını be
yanla, yeniden ihale teklifinde bulunan ve bu maksat
la 6 014 000 Türk Lirası teminat yatıran Müteahhit 
Ali Yıldız'ın, alhiren bu tekliften vazgeçmesi 'üzerine, 
irat kaydedilmesi gereken teminatı irat 'kaydettirme
yerek iadesini Sağlamak, ayrıca 500 000 Türk Lirası
nı aşan işlerden olduğu cihetle 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu 'Kanununun ilgili hükmü uyarınca 
Kurul kararını gerektiren bu konuyu Yönetim Kuru
luna götürmemek suretiyle Türk Ceza (Kanununun 
240; 

Ih) Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir - Eşref pa
şa Hastanesi inşaatının Kontrol Mühendisi Cahit Öz-< 
kara'nın: Müteahhit Aîi Yıldız ile birlikte müteaddit 
sahte Ihakediş raporları 'düzenleyerek Türk Ceza Ka
nunun 34'2 ye «0; 

ı) Sosyal Sigortalar Kurumu Sinop - (Boyabat 
Hastane inşaatının Kontrol Mühendisi Sedat Zaim' 
in; Mütealhlhit Ali Yıldız ile beraber müteaddit sah
te ıhakediş raporları düzenlemek suretiyle Türk Ceza 
Kanununun 342 rve 80; 

i) (Sosyal Sigortalar Kurumunun görevli ve so
rumlu personelinden olan: 

L Abdürralhim Terzioğhı, 
2. Erol Süer, 
3. Şeref Şahin, 
4. Kâmil Telci, 
5. Vaıhit Eruz, 
6. Şeivki Uler, 
7. Adnan Kılıç'ın; 
(Konusu suç teşkil eden emrin icra edilmeyeceğine 

dair AnayaSanın 1215/2 nci maddesini dikkate alma
dan, Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar ta
rafından vaki olup, Bekir Sami Akay aracılığıyla ken

dilerine intikal ettirilen istek doğrultusunda, sahte 
olduklarını bildikleri hakediîşleri onaylamak suretiy
le Türk Ceza Kanununun 240; 

Maddelerine uyan suçları işledikleri cihetle, eski 
Bakan Hilmi İşgüzar ve (Bakana teb'an adı geçen ilgi
liler 'hakkında Anayasanın 90 've TC Milli Güven
lik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci 
maddeleri uyarınca sön tahkikatın açılarak Yüce Di
vana, (Anayasa Mahkemesi) şevklerinin gerektiği; 

(BAĞ - KJUR tarafından Sakarya'da, Celepçi kar
deşlerden satm alınmak istenen taşınmaz mail ile ilgili 
•olaylar dizisinde, gerek arsanın alımına teşebbüs edil
mesi yönünden ive gerekse bu ahma kişisel gayretiy
le engel olan IBIölge Müdürü Hikmet Citıan'ın Genel 
Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca Sam
sun (Bölge Müdürlüğüne atanması işleminde, eski Ba-
kan'ın suç teşkil eden bir ef'aline rastlanmadığından, 
bu olaylardan ötürü Yüce Divana '(Anayasa Mahke
mesi) şevkine gerek olmadığı; 

Kanaatiyle ve oybirliğiyle hazırlanan işbu rapor, 
Milli Güvenlik Konseyinin takdir /ve tasviplerine say
gıyla arz olunur. 

(BAŞKAN - - Teşekkür ederim, 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
müsaade buyurulursa, sön savunmasını da okutalım -
zannediyorum '10 sayfa civarındadır - bu son savun
mayı da okuttuktan sonra müzakereye geçelim. 

(BAŞKAN — iEvet, savunmayı da dinleyelim. Bu 
konuda eski Sosyal (Güvenlik (Bakanı Hilmi İşgüzar' 
in savunmasını okutuyorum: 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTE-
KİN ı̂ Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
Özel Hukuk Müşaviri) — «Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğinin 23 . 1 . 1981 tarih ve Özel Hu
kuk Müşavirliği 3ı8O0-2, 81 sayılı yazısı ekinde tara
fıma tebliğ edilen 9/il nolu Soruşiturma Komisyon 
Raporuna karşı süresi içinde salvunmamdrr. 

Bakanlığım döneminde görevime ilişkin işlemler
den ötürü Milli Güvenlik Konseyince kurulmuş bu
lunan Soruşturma Komisyonunun raporu 26.1.il981 
tarihinde tarafıma tebliğ edilmiş olup, 28 . '1 . 1981 
günü saat '17.00'ye kadar sa'vunmamm gönderilmesi 
istenmiştin 

Bakanlığımla ilgili olarak birçok konuyu kapsa
yan ve 77 sayfaya ulaşan bir rapora bu kadar kısa bir 
süre içerisinde ve avukatımla çok sınırlı görüşme ola
nağına sahip olarak yeterli (bir savunma hazırlayabil -
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menin güçlüğü ortadadır. IBu nedenle, savunmamda 
görüldbilecek eksiklikleri yüksek takdirlerinize suna
rım., 

Savunmalarımız: 
a) Usul yönündea: Soruşturma Komisyonu 

Üyesi olan Ümit Ertong, Bakanlığımı zamanımdan bu 
yana Sosyal Güvenlik Bakanlığında müfettiş ve Baş
müfettiş bulunmaktadır., 

İBakan sıifatıyla, Bakanlığınla bağlı kuruluşlarda 
her türlü incelemenin yapılması için yazdığım yazı ve 
emirlerin muhatabı 'olmuş ve tarafıma ulaştırılan so
nuçlarda imzası bulunmuştur. Bu balkımdan, kendi so
rumluluğunun da söz konusu olduğu konularda So
ruşturma 'Komisyonu Üyeliğinde bulunması usul ve 
yasa açısından sakıncalı olup, bu husus Komisyon 
önünde tarafımdan da belirtilmiştir, 

b) Esas yönünden: Olaylar ve değerlendirme: 
a) Taşınmaz m'al atımları:! 
İ , (Malatya'da alınan iki gayri menkul, Sosyal 

Sigortalar Kurumu adına gayri menkul mal edinil
mesi ve bu malların İdare edilmesi hususunda karar 
verme yetkisi münhasıran 'Kurumun Yönetim Kuru
luna tanınmıştır. 1(4792 sayılı Kanun değişik 11 nci 
madde.) 

Yönetim Kurulunun bu yetkisini kullanmasına 
ilişkin uyarıları da kapsayan 31 Temmuz 1978 tarih
li AJPK 1H62-4310 sayılı tamimim de ilişikte sunul
muştur. (Ek 1), 

Bu tamimimize Sosyal Sigortalar Kurumu Yöne
tim Kurulunun 3 . 8 . 1978 gün Ve K. 111/438İ3 sayılı 
kararıyla karşı görüş belirtilmiştir. Buna göre, 'yuka
rıda yazılı olan yasa maddesine değinilerek, tüm gayri 
menkul alımlarında kendilerinin yetkili olduğu ve bu 
yetkinin devredilmezliği hususu karara bağlanarak, 
şimdiye kadar yapılan alımlarda bu yetkinin yasa 
çerçevesi içerisinde kullanıldiğı da oybirliğiyle kabul 
ve imza edilerek belgelenmiştir. (Ek 2), 

Gerek ilgili yasa maddesi, gerek Yönetim Kuru
lunun açık kararı karşısında, Bakan sıfatıyla şahısıma 
ne gibi bir kusur atfedildiğini anlamak miümkün de
ğildir. Zira, yasanın ilgili maddesiyle, Yönetim Ku
rulunun bu kararı, tüm gayri menkul alımlarının Yö
netim Kurulunun yetkisi içerisinde olduğunu açık bir 
şekilde vurgulamıştır. ıKaldı ki, sözü geçen gayri men
kuller hakkında önce 'Nihat Bilgin, Recep Görey, 
Muhsin öze ve fNabi Doğu tarafından ekspertiz ra
poru hazırlanmış, bu raporla yetinmeyen Yönetim 
Kurulu, kendi üyeleri olan Ekrem Özkılıç, 'Mehmet 
Aıkgemici ve Savaş Benli'den oluşan yeni bir heyetle 
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ı 1'8 . 7 . 1978 tarihinde yerinde inceleme yapmış ve dö-
j nüşlerinde bu gayri menkullerin alımına imza atmış

lardır. (Ek 3). 
20 . 7 . 1978 gün ve 'K. 15/3922 sayılı bu satın 

alma kararında İmzaları bulunan Ekrem Özkılıç, 
Mdhmet Akgemiici, Refik Baykurt, Fuat Azmioğlu, 
Savaş Benli, Dr. Fehmi Cönk ve Hamdi Nulhoğîu' 
ndan hangisine, ne şekilde ve nasıl bir etkim olmuş
tur? Bu kararı almalarında benim herhangi bir tel
kinim, emrim ya da tavsiyem olmuş mudur? Bu ko
nuda sonıüt bir deli), ortaya konmaksızın sorumlulu
ğumdan söz edilmesi herhalde yasal değildir ve haklı 
değildir. Zira, bu üyelerin hiçbirine hiçbir baskım 
olmamıştır. Bu gayri menkullerin alımında usulsüzlük 
yapıldığına ilişkin bir şikâyet de tarafıma vukubul-
m'arn ıştır. 

2i İstanbul Üsküdar'da arsa alımları. 
Bu gayri menkul hakkında Sosyal Sigortalar Ku

rumu Genel Müdür Yardımcısı Celâl Şardan Başkan
lığında, Dr. Naci Buçukoğlu, Nihat Bilgin, Kemal 
Bîbioğlu ve Abdullah Mavituna'dan oluşturulan eks
pertiz heyetinin düzenlediği 29 . 6 . 1978 tarihli ra
por üzerinde Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Ku
rulunca 15 . 9 . 1978 gün ve 4986 sayıyla oybirliğiyle 
satın alma kararı verilmiştir. (Ek 4). 

Yönetim Kurulu, 4792 sayılı Yasanın, yukarıda 
da belirtilen maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kul
lanmıştır. Bu yetkinin kullanılmasında kime ne gibi 
etkim olduğu belirlenmelidir. 

Ydtkilerin kendilerine ait olduğunu ısrarla belirten 
Yönetim Kurulu, aldıkları kararların sorumluluğunu 
da elbette kendileri taşıyacaklardır. 

Mecliste büitçe görüşmeleri dolayısıyla bazı so
runlar üzerinde zamanın Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlü Mustafa Enginsu'nun 6 . 2 . 1979 ta
rihli ve imzalı notunda «Bakanın özel emirleriyle alım 
yapılmamıştır» denilmektedir ve bu, Soruşturma Ko
misyonuna Merkez Komutanlığı aracılığıyla gönde
rilmiştir. 

3. İstanbul Şişli Bomonti'de alınan gayri men
kul., 

/Bu gayri menkulün alımından 'önce BAĞ - KtUR 
Genel Müdürlüğünün teklifi ve Yönetim Kurulunun 
kararına göre, önce bir fiyat takdir komisyonu ku
rulmuş, ekspertiz çalışmaları yapılmış, düzenlenen ra
por İstanbul BAĞ - KUR Bölge Müdürü Zeki Çınar 
ve Şube Müdürü, Bülent Uluç'un olumlu görüşle
riyle birlikte, Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Ge
nel Müdürlükçe Yalçın Turan Başkanlığında Seyfi 
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Bozan, iBekir Ulusoy, Seyit Tanrıkulu, Şevket Çor-
bacıoğlu ve Fikriye Canan'dan oluşan Satın alma Ko
misyonu kurulmuş ve bu Komisyonun da raporu de-
ğerlendirilmişjtıir. 

Sonuçta; bu gayri menkul 'BAĞ - KUR Yiönetim 
Kurulu Başkanı Mek'ki Keskin, Genel Müdür Caıvit 
Dinçel ve üyeler IMemdulh Üreyen, Hüsnü Çınar, Feh
mi Genç, Emekli General 'Hüsamettin Sevengül, 
Emekli Albay Fikret Çoruh'un İmzalarıyla satın alın
mıştır. 

(1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasına göre idari ve 
mali yönden özerk 'bir kamu tüzelkişisi olan (Kurum, 
ıgayri menkul alımlarında tek yetkili organdır ve ya
sadan kaynaklanan bu yetkisini, Yönetim Kurulu ta
rafından kullanarak satın alma işlemini yerine getir
miştir. 

ıB'ütJün bu satın alma işlemi boyunca, BAĞ - KUR 
adına ıgörev yapan Ihanıgi organı, kurulu ya da kişiyi 
etkilediğim ve bu taşınmazın alınmasına karşı hangi 
İtiraz ya da şikâyeti değerlendirmediğim tespit edil
miştir? Böyle bir tespit olmaksızın sorumluluğumdan 
söz edilmesi yasal olarak mümkün bulunmamakta
dır. 

Özerk bir kurum olan BAĞ - KUR'un aldığı hu 
taşınmazdan istikbale muzaf bir yatırım anlaşması 
olması nedeniyle bakanlık onayından geçmesi gerekli 
bir işlem olduğu için, tarafımdan bu nedenle muttali 
olunmuştur ve ıBAĞ - KUR'da bulunduğum Ibir sı
rada Yönetim Kurulu Üyesi Emekli General Hüsa
mettin ıSevengül'ün de özel olarak düşüncesi alındık
tan Sonra tarafımdan onay verilmiştir. Onay, tama
men ışekli bir muameledir; esas olan, yetkili Yönetim 
Kurulunun satın alma kararıdır. 

Yönetim Kurulu kararı olmaksızın gayri menkul 
satın alınması mlümkün müdür? <Bakan kendi kararıy
la, kendi yetkisiyle gayri menkul satın alabilir mi? 

Bu gayri menkulün alınması nedeniyle 'BAĞ-İKUR' 
un zarara uğratıldığı iddiası hıanıgi gerekçelerle Yöne
tim Kurulu da aşılarak Bakana yöneltilmektedir? De
ğer tespitinde ya da evraklarda herhangi bir eksiklik 
ya da aksaklık varsa, bunların sorumluluğu bana ait 
değil, bunları düzenleyen ve hazırlayanlara ait olmak 
gerekir. 

©ana asılsız ithamlar yönelten, eski Sosyal Güven
lik Bakanı Sümer Oral'ın kayınbiraderi Orhan Asli-
türk, BAĞ - KUR'a iki gayri menkul satarak 65 mil
yon lira almıştır; (BAĞ-ıKfUR Yönetim Kurulunun 
1 . 11 . 1978 igün Ve 78/326 ve 78/327 sayılı karar
larıyla. 

ıBu işlem yasalara uygun görülüp, tartışma konu
su yapmazken, aynı Yönetim Kurulunun, yetkisini 
kullanarak Bömöniti'de satın aldığı gayri menkule iliş
kin işlemlerin BAĞ-tftUR'u zarara soktuğu iddiası ta
mamen siyasi ve şahsımı hedef alan bir nitelik taşı
maktadır. 

Kaldı ki, Bomonti'de alınan bu gayri menkulün 
arsa ve inşaat bedeli olarak 'Ödenecek olan birim fi
yat inşaat olarak ışu andaki rayiç bedelinin de çok al
tında olduğu, 25 , 3 . 1979 tarihli Günaydın Gazete
sinin ilk sayifasındaki, istanbul Kasımpaşa'da 'gece
kondu arsasının metrekaresi 20 bin, Şişli'de apartman 
arsasının metrekaresi 70 bin lira olduğu ilişkin haber
lerden de anlaşılmaktadır. Eğer bu gayri menkulün 
alınmasında gerçekten herhangi bir yolsuzluk ya da 
usulsüzlük var idiyse, bu gayri menkul alımlarında 
Yönetim Kurulu üyeleri olarak bulunan hükümet 
temsilcileri Mek'ki Keskin ve Hüsamettin Sevengül'ün 
süreleri dolmuşken yeniden Demirel Hükümetince 
müşterek kararnameyle hükümet temsilcisi olarak tek
rar atanmaları nasıl izah edilebilir? Bu alımlarda 
yolsuzluk iddialarını ortaya seren Sümer Oral, bu 
eski yöneticilerin yeniden görevlendirilmesini, eğer yol-1 

suzluğa kendisi inanıyorduysa, nasıl teklif etmiştir? 
Bu gayri menkulün alımına ilişkin kararı 

29 . 12 . 1978'de tasdik etmiş olmamın 28.12.1978 
tarihli tamimimize aykırı olduğu ileri sürülüyorsa da, 
görüleceği üzere, satın alma işlemi daha eski bir ta
rihte vuku bulmuştur ve yazılı tarihte tarafımdan 
BAĞ - KUR'da bulunduğum bir şifada bir şekil iş* 
lemi yerine getifilmişjtiir. 

Durum böyleyken, bu ıgayri menkulün mülkiye
tine ortak olanlardan birisi tarafından benim iznim 
ve bilgim olmaksızın bir otel hesabının çeşitli yolsuz
luk ve usulsüzlük iddialarına dayanak yapılmaya ça
lışılması ağır bir haksızlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 
ve bu arada özellikle de ülkemizde hiçbir bakanın kal
dığı otelin parasını ödenmesiyle ilgilendiği görülmüş 
şey değildir ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlinde 
Bakanlık yapmış bir kişinin kendi bilgi ve iradesi dı
şında vukua gelmiş bir otel hesabı nedeniyle suçlan* 
maya kalkışılması, en başta Tüfkiyemiz açısından 
yaralayıcıdır. 

|B) Sağlık Tesisi İnşaatları : 
ılzmir Eşrefpaşa, Boyabat ve (Sinop Hastane inşaat

ları hakkındaki iddialara gelince tf 
Her üç inşaat, Sosyal Sigortalar Kurumu Yöne

tim Kurulu kararlarına göre^Kurum 2490 sayılı Yasa
ya tabi olmadığı halde - ihale yoluyla, en düşük tek
lif verene İhale edilmiş ve onanmıştır. 
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Toprak nakliyatında, plan tespitinde ve haked'iş 
raporlarında yolsuzluk itham ve iddialarının muhata
bı ben değilim. Yetkili teknik kadro, kontrol mü
hendisliği, tnşaat IDaire Başkanlığı, Genel Müdürlük 
ve Yönetim (Kuruludur. Müteahhitlerin zaman za
man bakanlıklara geliş ve gidişi, çeşitli vesilelerle baş
vurusu ise ilk kez benim 'bakanlığımda meydana gelen 
'bir olay değildir. Müteahhitlere yapılan - varsa - hak
sız ödemelerle bakanın ne gibi bir iligisin'in olduğu 
açık ive somut olarak belgelenmek gerekir. Müteah
hitler. yahut başkaca iş adamlarıyla bakanların ya da 
başka devlet yetkililerinin birbirini tanımasından bi
le kuşkuya düşen ve arkasında yolsuzluk arayan bir 
zihniyet çağdışı bir anlayışa dayanmaktadır. 'Dünya
nın çeşitli ülkelerinde de, Türkiyemizde de çeşitli 
önemli iş çevrelerinin, holdinglerin, şirketlerin, işve
renlerin birçok müşavirleri devletin en üst kademe
lerinde ve en yetkili görevlerde bulunmaktadırlar. Bu 
görevlerin 'sahipleriyle eski çalıştıkları kurumların ara
sındaki doğal yakınlık ve ilişkinin mutlaka Devleti za
rara soktuğu söylenebilir ve menfaat ilişkilerine da
yandığı, ileri sürülebilir mi? Devam eden inşaatlarda 
yolsuzluk var diye durma kararı verenler, fiyat fark
larından dolayı Sinop, Boyabat, lEşrefpaşa hastanele
ri için Kuruma en az iki milyar lira zarar vermişler
dir. Devlete asıl zarar verenler bunlardır, bu zihniyet
tir. 

Ankara'nın içinde Sosyal Sigortalar Kurumu Dış-
kapı Hastanesi yanında, tarafımdan temeli atılan ve 
ayrıldığum'da dokuzuncu katı ikmal edilmiş olan Nö
roşirurji Hastanesi bir yıldan beri bekletilmektedir. 
Bu bekletme, 'Kurumu en az 500 milyon lira zarara 
Sokmuş bulunmakita'dır, 

(Bütün bu sağlık tesisi inşaatlarıyla ilgili iddiaları 
inceleyen zamanın Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müs
teşarı Mustafa Mut, Müsteşar Yardımcısı Saim Kurt 
ve inşaat işlerini yürütmekle görevli Sosyal Sigorta
lar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Samü Akay'ın 
müşterek tanzim ettikleri 14/5/11979 tarihli raporda 
da Soruşturma Komisyonunun ileri sürdüğü bütün 
iddiaların aslı ve esasının olmadığı ve bu iddiaların de
dikodudan biteye gitmediği belirtilmiştir. Bu rapor So
ruşturma Komisyonuna tarafımdan gönderilmiştir. Bu 
raporun tetkikiyle herşey anlaşılacaktır. 

Oğlum Hasan işgüzar'ın İzmir Efes Otelinde bir
kaç gün bir müteahhitle birlikte görülmesi bahane 
edilerek, kendi aldığı bir katın rüşvet olarak göste
rilmeye çalışılması gerçekten esef vericidir. (Ek (7). 

(1977 yılından bu yana mal varlığım1 hakkında ge
rekli aydınlatıcı bilgiler Soruşturma Komisyonuna 
açıklıkla bildirilmiştir. Her ne kadar, «Nereden bul
dun yasası» yoksa da, bu bilgileri Sayın Makamınıza 
tekrar eltmekte yarar görüyorum. 

Şahsıma ait, Ziraat Bankasında 9/6/1978 tarihin
de 1 milyon lira, 1977 beyanımda 350 bin TL. 1977' 
de parası yatırılmış Renault ve Murat otomobillerinin 
1978'de satışı ile elde edilen para tutarıdır. 1977'den 
12/9/11980'e kadar geçen üçbuçuk yıl içinde emekli 
maaşım ve milletvekili maaşlarımdan tasarruf olarak 
yakinen 13 milyon TL. ayrıca köyümden buğday, 
eşimin Edremit'teki zeytin ve narenciye bahçelerin
den gelirlerim; 5 Ocak 1978'de Bakan olarak göreve 
başladıktan sonraki tarihlerde sattığım gayri menkul
ler; İstanbul Silivri tapusuna kayıtlı 163 yevmiye, 178 
cilt, 95 sayfa, 39/11/1973 tarihli tapu muhtevası arsa; 
Hatay.Dörtyol tapusunda kayıtlı 3119 yevmiye, 3*8 cilt, 
3702 sayfada kayıtlı 10/2/1975 tarihli tapu muhteva
sı arsa; Ankara Çankaya tapusuna kayıtlı 2532 yevmi
ye 50 cilt, 58i21 sayfada kayıtlı Mayıs 1970 tarihli ta
pu muhtevası tarla; Burhaniye Ar-Tur'daki 495 no. 
ile ortak olduğum 1969 tarihli yazlık ev; Ankara, Çan
kaya, Büyükesatfta tapunun 6692 yevmiye, 289 cilt, 
190 sayfada kayıtlı 12/16/1969 tarihli arsa; (eşime ait) 
Ziraat Bankasındaki para ile tasarrufumun tutarı bel
ki 2,5 milyonu aşkındır. Bu para ailemiz için kullanıl
mıştır. Oğlumun mal varlığındaki artışın kaynağını 
kendisinin soruşturmaya verdiği beyanlarda bulmak 
mümkündür. Özetle; Analfartalardaki işyeri satışı, 
Renault ve Murat arabalarının satışından kendisine 
verilen, ziynet satışı, iki yıllık maaşı, Garanti Bankası 
hisse senedi (1974 tarM), Silivri'de satılan arsadan 
aldığı, Ford Eskort otomobil satışı, Yaşar Tatlısu 
iChalazedem) aldığı borç., 

Bu belirttiğim kadarıyla mal varlığımız aldıkları
mızdan çok fazlasını karşılayacak ve kuşkuya yer bı
rakmayacak miktardadır. 

Görüldüğü 'üzere, gerek gayri menkul alımlarında 
ve gerekse inşaatların yürütülmesinde tarafıma atfe
dilecek herhangi bir kusur bulunmamasına rağmen 
zan altında bırakılmaya çalışılmam tamamen kasıtlı 
ve ağır biçimde yaralayıcıdır. Bütün işlemleri yürüten 
yetkili kişi ve kurullar ve onların üzerinde yönetim 
kurullarının işlemlerinden benim, açıkça belgesi de 
gösterilmeden sorumlu tutulmam, sanırım düşünüle
mez. Benim bütün bu işlemlerle ilgili kime, hangi ko-
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nuda, ne gibi bir enıir, talimat yahut telkinde (bulun
muş olduğum kanıitlanmalıdır. Kaldı ki, amirin yasaya 
aykırı emrini hiçbir memur dinlemek zorunda değil
dir. 

Bu konuda en son bir örnekle bu bölümde sözle
rimi tamamlamak istiyorum: Ankara, Yenimahalle 
sanayi sitesi yanında 34 bin metrekarelik bir yerin sı
nırlı Sorumlu yapı kooperatif ince Sosyal Sigortalar 
(Kurumuna hibe edilmesi için, ilgili, bakanlığıma gel
miştir /ve işlemlerin hızla tamamlanarak hibe edilme
leri, bu arsa üzerinde ileride bir dispanser yapımını 
rica olarak bildirmişlerdi. Ben de bu istemi Sosyal 
Sigortalar Kurumu inşaat işleriyle ilgili Genel Müdür 
Yardımcısı Sami Akay'a gönderdim. Bu konuda tek
nik ve tıbbi heyetlerce gerekli inceleme sonucu rapor 
hazırlandı ve olumlu bir görüş belirlendi. Bu rapor, 
Genel Müdürlüğün olumlu mütalaasını muhtevi tek
lif yazısıyla yetkili karar organı olan Yönetim Ku
ruluna sunulmuş olmasına rağmen, Yönetim Kurulu 
25/8/1978 gün ve 4683 sayılı kararıyla, hibe edilmek 
istenen 34 bin metrekarelik yerin alınmasını reddetti. 
Bakan olarak, Bakanlığım ve Kurumun yararına gör
düğüm bir konuda, Yönetim Kurulundan istediğim ve 
olumlu doğrultuda karar çıkma'sını sağlayamamiişken, 
Bakanlığın <ve Kurumun zararına bir konuda bu Yö
netim Kuruluna nasıl etkili olabileceğimi takdirleri
nize sunuyorum. 

C) Sosyal Sigortalar Kurumu Fonlarının Özel 
Bankalara Yatırılması : 

Bu konuda hakkımdaki iddialar da tamamen indi 
ve yasa dışıdır. Şöyle ki : Bakanlığım zamanında, 
zamanın Devlet Bakanlarından Enver Akova'nın, Ba
kanlığına bağlı ve bir devlet bankası olan Vakıflar 
Bankasına mevduat yatırılması hususunda yazılı ta
lebi olmuştur. (3.3.1978 tarih) Bu talebe müstenit Ge
nel Müdürlüğe, benim de Vakıflar Bankasına mevdu
at yatırılmasına ilişkin yazılı talimatım vardır. Vakıf
larla ilgili bu talimatın dışında hiçbir bankaya mevdu
at yatırılması konusunda yazılı veya şifahi emrim yok
tur. Bir devlet bankasına ve yine bir bakanın talebi 
üzerine mevduat verilmesi konusundaki talimatım ya
salara uygun değilse, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğünün bu talimata karşı görüş bildirmek ve 
uygulamamak hakkı vardır. Oysa böyle bir durum 
vaki olmamıştır. 

Özel bankalara Sosyal Sigorta Kurumu fonların
dan para yatırılması iddiasının benimle hiçbir ilişkisi 
yoktur. Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının banka
lara yatırılması veya çekilmesi işlemleriyle bakan ilgili 
değildir. Esasen, Sosyal Sigortalar Kurumu 4792 sa

yılı Teşkilat Yasasına göre genel müdür, Yönetim Ku
rulunun denetim ve gözetimi altında çalışır. Eğer fon
ların yatırılmasına ilişkin bir usulsüzlük varsa, bu ko
nular neden Yönetim Kurulu gündeminde yer alma
mış ya da Bakanlığıma şikâyetle intikal ettirilmemiş
tir? Kaldı ki, 4792 sayılı Yasanın 20 nci maddesine 
göre de Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının milli 
bankalara yatırılması öngörülmüştür. Ülkemizde milli 
banka tabiri, devlet bankaları gibi, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun mevduatı bulunan özel bankaları da kap
samaktadır, 

Bakanlığım dönemine kadar Sosyal Sigortalar Ku
rumu fonlarının yatırıldığı bankaların listesi incelenir
se, tümüyle özel bankalara yatırılmış olduğu görü
lür. (Ek 5) 

Yönetim Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu fon
larıyla ilgili 4.7.1978 tarih, 1626 sayılı kararında ban
kalara para yatırılması işlemleriyle ilgili olarak Genel 
Müdüre oybirliği ile yetki vermişlerdir. (Ek 6) Bu yet
kinin nasıl kullanıldığını denetlemek kendi görevleri
dir. 

Bu paraların yatırılmasında zaman zaman Yönetim 
Kurulu kararının olmayışının bir sorumluluk konusu 
yapmak isteyen Soruşturma Komisyonu, bu konuda 
da ilginç bir çelişkiye düşmektedir. Yönetim kurulu 
kararı olmadığı zaman bakana sorumluluk yüklemeye 
çalışan Soruşturma Komisyonu, Yönetim Kurulu ka
rarı olan konularda da bakanı sorumlu tutmaya çalış
maktadır. Yönetim Kurulu tam yetkili ve sorumlu ka
rar organı ise, onun kararlarından dolayı kendileri so
rumludur. Eğer Yönetim Kurulu kararlarını Soruştur
ma Komisyonu yasal yönden önemsiz ve geçersiz sayı
yorsa, neden bankalara mevduat yatırılırken ısrarla 
onu aramaktadır? Bu da göstermektedir ki, Soruştur
ma Komisyonunun aradığı herhangi bir konuda Yö
netim Kurulu kararının olması ya da olmaması değil, 
her konuda şahsıma suç isnat etmeye bir vesile aran
masıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun, bir devlet ban
kası olan Vakıflar Bankasına para yatırması bile so
ruşturma konusu yapılırken, devlet bankası olan Va
kıfların kendi parasını bir özel bankaya Hisarbanka 
yatırması konusunda basında yer alan haberlere karşı
lık acaba şimdiye kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

D) Sosyal Sigortalar Kurumu eşyalarının özel hiz
mette kullanıldığı; Soruşturma Komisyonu raporunda 
bir çalışma masası, bir koltuk, bir sehpa ve bir eta
jerin Sosyal Sigortalar Kurumundan alınıp evime ge
tirildiği ve bir süre kullanıldığı yazılmıştır. 
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Bu malzemeler, benim evimde yeterli bir çalışma 
ortamının olmadığını bilen bazı özel kalem personeli 
tarafından ve benim bilgim dışında getirilmiş, bir sü
re kullanılmıştır. 

Bakanlık hizmeti devamlı bir görevdir. Hele ülke
mizin koşullarında nerede ise 24 saat mesai verilmek 
gerektiğini yaşayanlar bilirler. Bu bakımdan Bakanlık
la ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere bir daktilo ma
kinesi gibi bir masanın da eve götürülmüş olması ve 
sonra da geri gönderilmesi cezai sorumluluğu gerek
tirecek bir durum değildir. 

Kaldı ki, Bakanlık Özel Kalem görevlilerinden Ha
san Şekerer de malzemeleri kendi sorumluluğu altın
da taşıdığını ve kaybolmuşsa kendisinin ödeyeceğini 
bildirmiştir. Bu da tamamen hukuki bir konudur. 

. E) Propaganda için kitap bastırma iddiası : Bu 
konuda ileri sürülenler de yanlı ve siyasidir. «Türki
ye'de Sosyal Güvenlik» adlı kitap, bakanlığım döne
minde yapılan çalışmaları, yapılması tasarlanan hiz
metleri, çıkarılmış yasaları ve sosyal güvenlik alanın
da çıkarılmak için hazırlığı yapılan yasal düzenleme
leri , kapsamaktadır. Her bakanlığın Ve çeşitli kamu 
kurumlarının çıkardığı kitapların bir benzeridir. 

Kaldı ki, Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir ku
ruluş olması nedeniyle sosyal güvenlik alanında Dev
letimizin halka verdiklerinin tanıtılması ve sosyal gü
venlik politikamızın halka maledilmesi açısından böyle 
bir girişim ayrıca zorunludur. 

Bu kitap benim emrim, ya da baskımla değil, an
lattığım gerekçelerle ve olağan usuller içinde basılmış
tır. îçinde benim de resimlerimin olduğu ve seçim 
bölgeme de gönderildiği iddiası ise ciddi değildir. Ba
kanlığım dönemindeki çalışmaları kapsayan bir kitap
ta, devrin bakanı olarak resimlerimin bulunmasından 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çeşitli ünite ve hiz
metlerinin bulunduğu benim ilime de gönderilmesin
den daha tabii ne olabilir? 

Bu resimler bile iyi incelendiğinde görülecektir ki, 
tümüyle hizmetle ilgilidir ve çoğu yerinde yaptığım 
denetimlerle ilgilidir. 1979 yılı seçim yılı değildir. Bu 
kitabın bu bakımdan bir seçim propagandası amacına 
yöneldiği ileri sürülemez, 

Kaldı ki, Sinop ilinde böyle bir seçim yatırımına 
ihtiyacım olmadığını beni ve Sinop'u bir parça tanı
yanlar bilirler. Bu kitabın basım kararının Sosyal Si
gortalar Kurumu Yönetim Kurulundan geçmediği nok
tasına gelince; basım işlerinin nasıl yürtüleceği ilgili ve 
yetkililerin bileceği bir iştir. Kaldı ki, Soruşturma Ku
rulu Raporunda baskı işinin 430 000 TL. sına malol-

duğu yazılıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu Yasasına 
göre ise, 500 000 TL. yi aşkın işler yönetim kurulu
na girmektedir. Bu bakımdan yönetim kuruluna gö
türülüp götürülmemesi, basım işiyle ilgililerin bildik
leri bir konudur. 

Burada yine işaret etmek istiyorum ki, başka ko
nularda yönetim kurulu kararı olmasına rağmen, yine 
de bakanın sorumluluğunu arayanlar, acaba burada 
da yönetim kurulu kararı olsaydı benim sorumluluğu
mu aramaktan vazgeçecekler miydi? Vazgeçecekler 
idiyse, gayrimenkul alımlarında Sosyal Sigortalar Ku
rumunun 4792 sayılı Teşkilat Yasasının açık hüküm
lerine göre alınmış, yönetim kurulu kararlarına rağ
men Cumhuriyet tarihimizde ilk defa yetkili karar 
organlarının karar sorumluluğu bir bakana yükleme
ye kalkışmalarının nedeni nedir? Yönetim kurulu ka
rarı olmadığı yerlerde bütün yönetim kurulu üyelerini 
dinleyen Soruşturma Komisyonu yasal yönetim ku
rulu kararları varken, o kararların altını oybirliği ile 
imzalamış olanların neden ifade ve imzalarına itibar 
etmemektedir? Bugün de bakanlığımızda Sosyal Gü
venlik Bülteni adıyla oldukça kapsamlı bir yayın ha
len sürdürülmektedir ve içi sürekli dönemlerin bakan
larının resim ve çalışmalarıyla doludur. Bu iddianın 
da cezai bir sorumluluğu gerektirmediği, bir görevi 
kötüye kullanma niteliği taşımadığı herhalde açıktır. 

Sonuç : Soruşturma Komisyonu Raporunda şahsı
ma atfedilmeye çalışılan hususlar tamamen gerçek dı
şıdır. Bakanlığım esnasında herhangi bir tutum ve dav
ranışım yasalara aykırı olmamıştır. Görevimin sınır
larını aşarak devleti zarara sokmak, yahut şahsi yarar 
sağlamak amacına yönelmemiştir. Şöyle ki; 

1. Yasal hükümler 
a) 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Teşkilat Yasası

nın 1 nci maddesine göre kurum mali ve idari yön
den özerktir. 5 nci maddesine göre Genel Müdür, Yö
netim Kurulunun denetim ve gözetimi altında görev 
yapar. 10 ncu madde Yönetim Kurulunun oluşum tar
zını gösterir. 10 kişilik Yönetim Kurulu, 7'si seçimle 
gelir, azil ve nakilleri bakana ait değildir, kendi ka
rarlarından sorumlu kişilerdir. 11 nci maddeye göre 
tek yetkili karar organı Yönetim Kuruludur ve bu 
maddenin (F) fıkrasına göre gayrimenkullerin alım iş
lemlerinde yetki münhasıran Yönetim Kuruluna ait
tir. 

b) 1479 sayılı Bağ - Kur Yasasının 1 nci mad
desine göre, bu kuruluşta bu kanun ve özel hukuk 
hükümlerine tabi mali ve idari bakımdan özerk bir 
kamu tüzelkişiliği taşır. Genel müdürün çalışmasıyla 
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yönetim kurulunun hak ve yetkilerine ve oluşum tar
zına ilişkin hükümler, Sosyal Sigortalar Kurumundaki 
gibi özerk ve gayrimenkul alımlarında yine yönetim 
kurulu yetkilidir. Bağ - Kur Yasasına göre yine yöne
tim kurulunun 8 üyesinden 6'sı seçimle gelir ve Sos
yal Güvenlik Bakanının azil, nakil yahut tayin yetki
leri dışındadır. Görüldüğü gibi bu iki kurum da ka
rarlarında özerk kurumlar olup, kararlarının sorumlu
luğu yönetim kuruluna ait olduğu gibi, bu kurulun 
çoğunluluğu da seçimle gelmektedir. 

2. Anayasa hükmü 

1961 Anayasasının 105 nci maddesine göre, bakan
lar emirlerindeki memurların eylemlerinden sorumlu
dur. Ancak görüldüğü gibi, gerek Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve gerekse Bağ - Kur yönetim kurulları ço
ğunluğu seçimle geldikleri için memur niteliğinde de
ğildir ve azil ve tayinleri bakanlığa ait olmadığından 
eylem ve işlemlerinden bakan sorumlu değildir ve 
kendi yasalarında karar sorumluluğuna sahip tek yet
kili organ oldukları açıkça belirtilmiştir. Bakanın so
rumluluğu ancak bu kurumlarla ilgili herhangi bir şi
kâyeti gerektiği biçimde işleme koymadığım halde do
ğabilir. Böyle bir olay vukubulmadığı gibi, bakanlığı
ma bağlı çeşitli kurumlarda denetim en iyi biçimde 
sağlanması amacına yönelik aşağıda tarih ve numara
ları yazılı tamimlerim de bu konuda gösterdiğim dik
kat ve titizliğin örnekleridir. 

a) 31.7.1978 tarih A-F-K 1162-4310 
b) 29.9.1978 tarih 4-7-2/78-1-15175 
c) 15.11.1978 tarih 4-7-2/78-1-17480 
d) 25.12.1978 tarih 1-495/8348 
e) 9.1.1979 tarih 4-6-2/78-25-281 
f) 18.4.1979 tarihli genelgeler. 

Bu belgelerin incelenmesiyle bihakkın denetim gö
revinin yerine getirildiği kendiliğinden anlaşılacaktır. 
îlk kez bir bakan olarak kendi dönemindeki işlemle
rin dahi denetimi tarafımdan yaptırılmak için emir ve
rilmiş ve yapılmıştır. 

Keza inşaatlarla ilgili iddialar karşısında da du
rumum aynıdır. Hakediş raporlarıyla fazla ödeme ya
pılmasından ancak bu raporlarda kusuru bulunanlar 
sorumlu tutulabilir. İnşaatlarla ilgili olarak yaptığım 
inceleme sonucunda herhangi bir usulsüzlük olmadığı
na ilişkin tarafıma verilen 14.5.1979 tarihli 11 sayfa
dan ibaret rapor, Soruşturma Komisyonuna gönderil
miştir. Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının kullanıl
masıyla genel müdürün görevlendirildiği benim sorum
luluğumun dışında kaldığı dosyada belgelendirilmiştir. 
Açıklamaya çalıştığım ve dosyada da tarafınızdan in

celenme esnasında görülecek başka nedenlerle Bakan
lığım döneminde yaptığım eylem ve işlemlerin yasaya 
uygunluğu açıktır. 

Hakkımdaki iddialar, geçen dönemin sert ve haksız 
boyutlara ulaşan siyasal kavgaları içinde tamamen kar
şıt görüşlü siyasetçiler tarafından uydurulan ve ortaya 
atılan siyasal amaçlı itham ve iddialardır. Bu itham 
ve iddialar gerçek dışıdır, hayal ürünüdür, kasıtlıdır. 
Yasalarımıza göre bir bakanın sorumluluğunu doğu
racak hiçbir davranışım olmadığı gibi, yasaların yetkili 
kurullara verdiği yetkilere tümüyle tarafımdan saygılı 
kalınmış, hiçbir zaman ve hiçbir vesileyle görev ve 
yetki gaspı yoluna da sapılmamıştır. 

Soruşturma Komisyonunun raporu doğrultusunda 
aleyhime verilebilecek bir karar, yasalarımızda mevcut 
bulunan kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin apaçık 
çiğnenmesi sonucunu doğuracak ve adaleti derinden 
yaralayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde ba
kanlık yapmış bir insan olarak şahsımın ve ailemin 
onurunu, adaletli takdirlerinizin temize çıkaracağına 
inanıyorum. Suçsuzluğumun belirlenmesi dileği ile ge
reğini saygıyla arz ve talep ediyorum.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 
(Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Özel Hu
kuk Müşaviri) — Sayın Başkanım, üç sayfadan iba
ret bir ilave savunma daha var; müsaade buyurursa
nız onu da okuyayım. Bir de düzeltme yapmak zorun
dayım. Bütün tebliğlerin 26'sında yapıldığı iddia edi
lir. Halbuki 23.1.1981 tarihinde kendilerine imzaları 
karşılığında savunma istek yazısı tebliğ edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu 3 sayfalık olan nedir. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 

(Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Özel Hu
kuk Müşaviri) — 3 sayfalık olan da ek savunma ola
rak yapılan 29.1.1981 tarihli ikinci savunmadır. 

BAŞKAN — Ek savunma metnini de okutuyorum : 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 
(Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Özel Hu
kuk Müşaviri) — «23 Ocak 1981 gün ve Hukuk Mü
şavirliği 3008-2-81 sayılı yazınızda sözü edilen savun
mama ilişkin dosyayı Yüce Makamınıza sunmuştum. 
Ancak, sürenin azlığı ve avukatımla görüşme olanağı
nın kısıtlı olması nedeniyle, savunmamda sözünü et
meyi eksik bıraktığım bazı noktaları kararınıza ışık 
tutması inancıyla yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Anayasanın 105 nci maddesindeki, «Bakanlar emir
lerindeki memurların eylemlerinden sorumludur» hük
mü, ceza hukuku anlamındaki bir ceza sorumluluğu 
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değildir. Zira, yine Anayasanın hükmü gereğince ceza 
sorumluluğu kişiseldir. 105 nci maddede sözü edilen 
sorumluluk ise siyasi sorumluluktur. Buna göre, bir 
memur memuriyet görevine ilişkin bir suç işlerse, bun
dan sadece o memur sorumlu olur. Ceza Kanunun
da öngörülen şekillerde suça iştiraki söz konusu olma
yan bir kişinin, bu kişi kim olursa olsun ceza sorum
luluğu taşımasına imkân yoktur. 

Bu nedenle, Komisyon Raporunda sözü edilen bazı 
memurların sorumluluğuna iştirak ettirilmem ceza 
hukuku prensipleriyle bağdaşmamaktadır. 

2. ilişki kurulmak istenen ve denetim görevimi 
yapmadığım iddia olunan işlemlerin usulsüz olup ol
madığı bile sabit değilken, söz konusu olaylardan so
rumlu tutulmak istenmem mümkün olmasa gerektir. 

3. tsnat olunan rüşvet suçunun oluşması için rüş
vet verenle rüşvet alan arasında yapılmaması gereken 
bir şey yapmak ya da yapılması gereken şeyi yapma
mak konusunda açık ve zımni bir anlaşmanın bulun
ması ve bu menfaatin, böyle bir anlaşmaya dayana
rak söz konusu işin karşılığında temin edilmesi gere
kir. Bu şartların hiçbirisini bünyesinde taşımayan olay
ları, Ceza Kanunundaki ilkeleri gözönüne almadan 
rüşvet olarak nitelendirmek kanuna aykırıdır. 

4. Komisyon raporunun 67 nci sayfasında, Türki
ye Halk Bankası eski Genel Müdürünün ifadesine da
yanılarak isnatta bulunulmasına rağmen, bu beyanın 
muhtevasını teşkil eden olayların doğruluğu araştırıl
mamıştır. Gerek kayınbiraderlerim, gerekse bacanakla
rım adıgeçen şahsı tanımamaktadır. Böyle bir karşılaş
tırma ve yüzleştirme yapılmasına dahi ihtiyaç duyul
madan suç isnadında bulunmak ne derece yasal bir 
davranıştır, bunu yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

Kaldı ki, sözü edilen hemoroit ameliyatı da gerçek 
dışıdır. 

5. Propaganda maksadıyla kitap bastırıldığı iddia
sı tamamen sübjektif değerlendirmelere dayanmakta
dır. Şöyle ki : Bakanlığın kuruluşundan beri her ay 
muntazaman Sosyal Güvenlik Bülteni isimli bir dergi 
neşredilmektedir. Bu dergiler tetkik edilince görüle
cektir ki, her bakan zamanında bakanın tüm demeç
leri, hatta siyasi nitelikteki demeçleri dahi burada yer 
almıştır. Halen de neşredilmekte olan bu dergilerde 
propaganda niteliği olup olmadığı akla dahi gelmez 
iken, bakanlık çalışmalarını içeren bir kitabın propa
ganda aracı olarak kabul edilmesi nasıl düşünülmüş
tür? 

îki yıllık çalışmaları kapsayan bu kitabın her ay 
çıkmakta olan dergi ve diğer bakanlıklar tarafından 
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da bastırılan aynı nitelikteki kitaplarla karşılaştırıl
ması yapılmadan bu sonuca varılmıştır. Bu kitap için 
özel herhangi bir resim çektirilmediği gibi, propagan
da amacı da güdülmemiştir. Eğer 465 adet kitabın 
gönderilmesi ile bir politikacının propagandası yapı
labilseydi ve seçim kazanma şansı artsaydı herkes bu 
yola başvururdu. Böyle bir şeye ihtiyaç da bulunma
maktadır. 

Şöyle ki : Bakanlık döneminde zaten her demeç 
ya da konuşma,radyo ya da televizyon gibi en etkin 
ve yaygın kitle haberleşme araçlarının bültenlerinde 
yer alıyordu. Propaganda yapmak ihtiyacı bu neden
le de bulunmamaktadır. 

6. Bakanlık dönemime ait tüm alımların teftişe 
tabi tutulması hususunda verdiğim talimat gözönüne 
alınmaksızın denetim görevini yapmamak ile suçlan
mam mümkün değildir. Bilakis, bu konuda en duyarlı 
bakanlardan biri olarak görev yapmışımdır. Her gün 
birçok memur göreviyle ilgili suçtan yargılanmasına 
rağmen, bu memurların bağlı bulundukları kuruluş
ların başındaki bakanlara hiçbir sorumluluk yükten-
memekte ve bu nedenle herhangi bir soruşturma ya 
da yargılama yapılmamaktadır. 

Ayrıca, «denetleme görevini müteahhit lehine kul
lanma» diye bir husus da varit olmadığı gibi, söz ko
nusu da olamaz. Zira sözü edilen işlemlerin muhata
bı ve yetkilisi bakan değil ilgili memurlardır. Sadece 
bazı kasıtlı ve şahsi gareze dayanan beyanları gerekçe 
olarak göstererek böyle bir ilişkinin kurulmaya çalı
şılması gerçekten üzücüdür. Bu beyanlardan bazısı, 
daha önceki bakanın sekreteri olan ve ahlaki yönden 
sakıncalı bulunduğu için özel kalemden uzaklaştırılan 
birine ait olup, tamamen gerçek dışıdır. Somut hiç
bir vaka ve delile dayanmayan ifadelerin suçlamalara 
mesnet teşkil etmesi ceza hukuku ilkeleriyle bağdaş
mamaktadır. Suçun süjesini ve unsurlarını ele alma
dan sadece bazı sübjektif olayları mesnet göstermek, 
ceza hukukundaki «kanunsuz suç ve ceza olmaz» pren
sibine aykırıdır. Tarafıma isnat olunan suçların un
surlarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği
nin ve böyle bir suçun bakan sıfatıyla tarafımdan iş
lenip işlenmeyeceğinin araştırılması yapılmadan, nassı 
hakikat gibi bir sonuca varılması yanıltıcı olacaktır. 
Bakanlığım döneminde ceza hukukunda öngörülen hü
kümlerini ihlal etmediğim hususunun yüce makamınız 
tarafından en adil bir şekilde takdir edileceğine inan
cım sonsuzdur. 

Durumu saygılarımla arz ederim. 
Hilmi İşgüzar 

29.1.1981» 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, Soruşturma Komisyonu Raporunu ve bu 
rapor karşısındaki Hilmi Işgüzar'ın savunmasını din
lediniz. Şimdi Komisyon Raporu üzerinde görüşme 
açıyorum. 

Söz isteyen var mı?.. Yoktur. 
Rapor üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Şimdi raporu oylarınıza sunacağım. Soruşturma 
Komisyonu Raporunda, raporun netice kısmında belir
tildiği gibi, 2 ayrı yönde tespit ve öneri vardır. Bu 
tespit ve önerileri 2 bölümde ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

Birincisi : Eski Bakan Hilmi işgüzar ve Bakana 
tabaen bu bölümde isimleri sayılan kişilerin, rüşvet 
almak, rüşvet vermek, memuriyet görevini kötüye kul
lanmak, sahte evrak düzenlemek suçlarından yargıla
narak haklarında uygulanması istenilen Türk Ceza Ka
nununun 213/2, 225, 220, 226, 240, 342, 65/3 ve 80 nci 
maddeleri uyarınca cezalandırılmak üzere Anayasanın 
90 ncı maddesine göre Yüce Divana şevklerini oyları
nıza sunuyorum : Yüce Divana şevkini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler... itti
fakla kabul edilmiştir. 

ikinci konu : Sakarya'da Celepçi Kardeşlerden sa
tın alınmak istenen taşınmaz mal ile ilgili olaylar di
zisinde, gerek arsa alımına teşebbüs edilmesi, gerekse 
Bölge Müdürünün Samsun Bölge Müdürlüğüne atan
ması işleminde eski Bakan Hilmi Işgüzar'ın suç teşkil 
eden fiilleri tespit edilemediğinden, bu olaylardan ötü
rü Yüce Divana şevkine gerek olmadığını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Bu birinci ve ikinci konular oylarınıza iktiran et
miştir; ancak, bu konularla ilgili olarak bir hususta 
da ayrıca; oylarınızı alacağım. Milli Güvenlik Kon
seyinin 27 Ekdm 1980 tarihli Yürütme ve idare 30 sa
yılı kararıyla verilen yetki uyarınca, Sıkıyönetim Ko
mutanlıkları nca ilgililer hakkında alınmış gözetim al
tında tutma kararlarının, Yüce Divanca tutuklanmala
rına gerek olup olmadığına dair bir karar verilinceye 
kadar devamı hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... ittifakla kabul edilmiştir. 

Efendim, bu suretle Hilmi işgüzar hakkındaki so
ruşturma ve Yüce Divana sevk ile ilgili kararları al
mış bulunuyoruz. 

Gündemimize göre bundan sonra kanun tasarı ve 
tekliflerini görüşmeye başlayacağız. Arkadaşlara teşek
kür ederim. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 137 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Ka 
nuna Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyo
nu Raporu. (2134) (S. Saytsı : 141) 

.BAŞKAN — Efendim gündemimize göre kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

1 nci sırada 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun '137 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Bk Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve 'bu konudaki ih
tisas komisyonu raporu mevcuttur. 'Bu kamun teklifi 
ve Milli Savunma komisyonu raporu 141 S. Sayısı ile 
basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık temsilcileri yerlerini 
aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde ıslöz alimak isteyen. 
sayın üye var mı efendim?... Yoktur. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tarnıamtanmı j • 
tır. 

(1) 141 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

•Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kalbuıl etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nöi maddeyi okutuyorum : 

926 Sayılı Türk Silalhlı Kuvvetleri 'Personel Kanununum 
137 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek 
Madde ile Bir Ek Geçici Maddie Eklenmesi Hakkında 

Kamun Teklif j 

MADDİDE 1. — 926 sayılı Türk 'Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunıuınun değişik 137 noi maddesinin 5 nci 
fıkrası 1 numaralı bendinde yer alan Tuğgeneral -- Tuğ
amiral rütbelerinin ek gösterge rakamları i e maddenin 
8 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tuğgeneral Tuğamirallerin gösterge rakamlarına 
+ 650 

Ancak, Kanunun ek 9 ncu maddesi veya özel kanun
lar gereğince saptanan ek gösterge rakamları bu mad
deyle saptanan ek gösterge rakamlarından farklı ise, 
kendiileriine fazla olan ek gösterge naikaımlıarı uygulanır. 

'BAŞKAN — 1 noi madde üzerinde Komisyon Söz
cüsü arkadaşımıza söz veriyorum; ıbuyurum;. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mfflıi Savunma Komisyonu Başkamı) — 
Sayın Başkanım, bilindiği üzere 926 sayılı Kanunun 137 

' nci maddesi Silahlı Kuvvetlerde bulunan subay, assu-
bay, uzman jandarma ye çavuşların göstergelerini, yi
ne aynı maddenin 5 nci fıkrası ise Siilalhlı Kuvvetlerdi 
'bulunan subay, assuibayların ek göstergelerini düzenle
miş bulunmaktadır. 28 Şubat 1979 tarflhkıde 25 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname çıktığı zaman tuğgene-
ral, tuğamiraller ve kıdemli albayların ek göstergeleri 
600 rakamında birleşmiştir. 

Yine yüksek malumları olduğu üzere, Silalhlı Kuv
vetlerde rütbe hiyerarşisi aynı zamanda maaş 'hiyerar
şisine de tekabül etmektedir. Tuğgeneral, tuğamirallerin 
kıdemli albayların eşdeğerde maaş alması, orduda var 
olan bu maaş hiyerarşisini zedelemekte, bir yerde ren
cide etmekte bulunduğundan, sırf bu konuya yönelik 
tuğgeneral, tuğamirallere 650 rakamı getirilmektedk. 

Yine 8 nci fıkraya göre, hâkim sınıfı general ve 
amiraller 600 rakamında ek gösterge açısından dön
dürülmüş bulunduklarından, getirdlen yenli metinle hâ
kim sınıfı tuğamiraller, tuğgeneraller, tümamiraller, 
tümgeneraller de Silalhlı Kuvvetlerdeki eşidli rütbedeki 
general, amirallerin ek göstergelerimi alacaklardır. 

Arz ederiim. 
BAŞKAN — Bütün rütbeler arasındaki ek göster

ge 100'er lOO'er gittiği halde burada 50 oluyor, o da 
mecburiyet tahtında oluyor. Çünkü ondam sonra 700, 
800, 900 diye gider. Zaten tavam 1 000'e gitmesin di
ye o tarihte !bu böyle 600*de bırakıldı. Tuğgeneral eğer 
700 yapılsaydı orgeneral 1 000 olacaktı. Bu bakımdan 
o zaman, ikisi birleştirildi. Sakat bir şeydi o tabii. Kı
demli albayla tuğgeneral aynı maaşi alamaz. O zaman 
terfinin bir kıymeti de kalmaz. iBu eşitsizliği gidermek 
için ıbu araya bir 50 rakamı konmak suretiyle 650'ye 
çıkarılmış oluyor, değil rnii efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkamı) — 
Evet efendimi. Silahlı Kuvvetlerde teğmenden orge
nerale kadar 100'den 900 rakamına kadar ek gösterge 
verilmektedir. Albaylar 500, kıdeml'i albaylar 600, tüm
generaller 700 rakamını almaktadır. 100 verildiği za
man tümgenerallerle tuğgeneraller birleşeceklerdir. On
dan sakınmak içini 650 rakamı uygun bulunmuştur. Sa
yın Konsey Üyesi Deniz Kuvvetleri Komutanımızın 
teklifi Komisyonumuzca da incelenmiş, Komisyon ola
rak konuya katılma kararı verilmıiştıir. Bu noksanlığı 
giderici olması açısından yüksek tasviplerimize sunul
muştur. Arz ederini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerimde söz almak isteyen var mı 

efendim?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi 2 nci maddeyi Okutuyorum efendim : 
MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununa aşağıdaki madde Ek Madde 17 
olarak eklenmiştir. 

EK MADDE 17. — a) 17 Ocak 1963 günlü ve 
144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu, 18 Ni
san 1963 günlü ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kur
bağa Adam Tazminat Kanunu, 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununa 20 Mart 1975 günlü ve 1871 sayılı Kanun
la ilave edilen ek birinci madde ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa 22 Mayıs 1975 günlü ve 1903 sayılı Kanun
la eklenen Ek Geçici 2 nci madde ve bu kanunların 
ek ve değişikliklerinden yararlanmak suretiyle tazmi
nat* ve ödenek alanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 144 ncü maddesinden 
yararlanıp yurt dışı sürekli görevlere gönderilen per
sonel hariç olmak üzere; 

Verilen bürüt aylıkları (Ek göstergeler dahil) tu
tarının, subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve 
uzman çavuşlara (Sağlık hizmetlerindekiler dahil) yüz
de yirmisi; 

Tazminat olarak ödenir. 
Şu kadar ki, 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat 

Kanununun 2 nci maddesi (g) bendine tabi olanlar 
ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan ve 14 Tem
muz 1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişik
likleri kapsamına girenlere de yurt içi aylıkları esas 
alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. 

b) Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; 

(a) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yarar
lanmayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldık
ları net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan 
yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda veri
len net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargâhtaki 
aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen 
fark ayrıca tazminat olarak ödenir. 

c) Bu maddede belirtilen tazminatlar aybaşında 
peşin olarak ödenir ve damga resmi hariç herhangi bir 
vergiye tabi değildir. Tazminat ödemelerinde Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylıklara ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsü arkadaşıma söz veriyorum, buyurun efen
dim. 
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•HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
K'AYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetle
rinde bulunan subay ve astsubaylar 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanunu nedeniyle, yine denizal
tı dalgıç, kurbağa adamlar 223 sayılı Kanun nedeniy
le, hâkim sınıfı subaylar 2556 sayılı Kanun sebebiyle, 
yine Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde bulunan 
üye sıfatını taşıyan diğer subaylar da 521 sayılı Ka
nun sebebiyle, yine 2162 sayılı Kanun nedeniyle de 
Silahlı Kuvvetlerdeki sağlık personeli tazminat al
makta idi. Bu hizmetin dışında kalan, bu kadroların 
dışında kalan diğer personel ise herhangi bir tazmi
natla maaşları düzeltilmediği için arada büyük bir 
farklılık meydana geliyordu. Sırf demin saymış bu
lunduğum kanunlardan istifade edenlerin dışında ka
lan subay ve astsubaylar da Silahlı Kuvvetlerde hiz
met verdikleri için onların dışında bir tazminat veril
mesi öngörülmüştü. Bilindiği gibi orduda asıl olan 
rütbe ve hiyerarşik düzen, aynı zamanda maaşa da 
yansımak mecburiyetindedir. Bu ihtiyacı gidermek için 
daha önce Genelkurmay Başkanlığından gelen kanun 
metni 5.3.1980 tarihinde yasalaşmak üzere Parlamen
toya sevk edilmişti. Ancak o tarihteki yasama organı
nın kanun çıkarmaktaki zafiyeti sebebiyle, 29.2.1980 
tarih ve 8/499 sayılı bir kararname ile, gerekli yasa 
çıkıncaya kadar avans olarak kanun tasarısının ön
gördüğü miktarlar ilgili subaylara dağıtılsın, verilsin 
tarzında bir Bakanlar Kurulu kararı alınmış idi. 

Yeni huzurunuzda bulunan kanun teklifi sadece 
ve sadece demin arz etmiş olduğum 29.2,1980 tarih, 
8/499 sayılı avans kararnamesini yasalaştırmaya yö
neliktir. Yeni bir metin ortaya gelmemiştir. Komisyo
numuz mevzuu bu açıdan tetkik etmiş, Sayın Konsey 
Üyesi Deniz Kuvvetleri Komutanının bu teklifine 
katılmıştır. Tasviplerinize arz ederiz. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Zaten bu, işlemekte olan husustu kararname ile, 

zaten almakta idi. Bunun kanuni çerçeve içerisinde 
tahakkuku sağlanmış oldu. Yalnız, 17 nci maddenin 
(a) ve (b) fıkraları var. Bu (b) fıkrasını açıklar mısı
nız? 

«Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; 
(a) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yararlan
mayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları 
net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan ya
rarlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen 
net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargâhtaki aynı 
rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark 

ayrıca tazminat olarak ödenir.» deniliyor. Nasıl öde
niyor bu? 

HÂKtlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle efendim : Demin arz etmiştim; 144 sayılı, 223 
sayılı, 2556 sayılı ve 521 sayılı Kanun gereğince taz
minat alanların net olarak her ay ellerine geçen mik
tarlar; bunlar % 20'den istifade etmediği için, bu 
% 20'nin bunlar dışındaki subaylara ve astsubaylara 
verilmesi nedeniyle, belki bir farklılık doğabilir. % 20 
alanlar için, diğerlerinin aleyhine olabilir. Örneğin, 
tatıbikatla bildiğim kadarıyla, hâkim sınıfı subaylarla 
sağlık sınıfı bazı astsubaylarda gerileme olmuş idi. O 
farkı da kendilerine fazladan tazminat olarak ödeme
yi amaçlamakta idi. 

Tabii sıkıyönetimde hizmet edenlerin sıkıyönetim 
hizmet tazminatları ayrı. 

ıBAŞKAN — O dikkate alınmıyor zaten. Teşekkür 
©derim. 

Bu 2 nci madde ve maddeye bağlı olarak ek 17 nci 
madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye var mı 
efendim? 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 2 nci 
maddenin ek 17 nci madde 2 nci bendinde, «Verilen 
'brüt aylıkları (elk gösiterigeileır dahil) tutari'nım, subay, ast
subay, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlara 
(sağlık hizmetlerindekiler dahil) yüzde yirmisi» demiyor. 

Şimdi bu cümlletfie, «sağlık, hizmetllerkıdelkiıller da
hi» ibareisinıin bütün subay, aisltısulhay ve diğer perao-
meli kapsaldığı kanaiaiciındeyimı. Aıncalk, buradaki ya
zılış sekiliyle «ye uzimıaın çavuşlara» diye ayırdığımdan 
'bir tereddüt doğalblJilr. Evvela bu hususun tavzihime 
'ihtiyaç olacak herhaillde. Yani, tülm sıağlıik personel 
bu % 20fyi alacaklar şeklimde anilıyoıruım ben, 

BAŞKAN — Evdt, öyle anlaşılıyor. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (iMffli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama bu yazılış 
tarzından acaba öyle araşılıyor mu? 

BAŞKAN — Uzanan çavuşlandaın sonra geldiği 
için, «Sağlık hizmetlerindekli uıaman çavuşlar» maniası 
çıkmasın diyorsunuz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü-
veöliık Konseyi Genel Sekireteri) — O'nıda endlişeiyim 
efendim, o bakımdan başa alunraaısıınjdla fayda var. 

BAŞKAN — Gerçi sağlık hizmetinde uzman ça
vuş yok; ama oüalbiliir. Esasında îkerne üçeniısıiındle «sağ
lık hizmietlerindekÜl'er1» demeye de lüzum yokitu. Çün-
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kü ek 17 nci maddede yukarUda kimlerin alamaya-
cağı sayılmış zaten; şunlar, şunlar hariç olmak üzere' 
'diyor, uçucular, dalgıçlar hâkimler vesaire. Saıyıllma-
diğtna göre bunu koymaya gerek yok; ama daha evvel 
almadıklarından dolayı belki bir yanlış anlama olur 
düşüncesiyle, «sağlık hizmetlerfııdlekiler dahil» den
miş; yami bütün sağlık personelli mamasını taşıyor, dıe-
ğil mıi efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mili Savunma Korriiısyonu Başkanı) — 
Evet efenıdülm. 

Şilmldti Sayın Başkanımı, gerek 926 sayılı Kanonun 
ek 17 nci maddesini Parlaimıentoya sevk ettiğim'iz za
rdan, gerekse ona paralel avans kararname1.;!! çıktığı 
zaman, 2162 sayılı Kalnıun yürürlükte olduğunidan, o 
«hariç» kelmesil var. 

Tetiklik .buyurduğunuzda, biz, 2 nci mıaıdldenıin bi
rinci bendinde 2162 sayılı Kamunu çıkardık. Çıkan:n>-
ca, tabii almayanları saydık. Doktorları ve sağlık 
personelini, almayacaklan içlin, saymadığımızdan ıhıelr-
hangi bir »tereddüt yok. Ne var ki, uygulayıcıya ko
laylık sağlaması açışımdan bir tereddüdü giıderımdd 
için mahsup maddesiine die özen gösterdik, oradaki 
özeni de takviye etmesi bakımımdan «sağlık personeli 
dahil» deyimine ihtiyaç duydluk. 

BAŞKAN — Zaten bu ihtiyaç da som, çıkarılan 
Sağlık Hizmeti Personeli Hakkındaki Kanumldian 
doğdu. Çünkü evvelce Tam Gün Yasasından dolayı 
tazminat alıyorlardı, Tam Güın Yasası kaldırılınca, 
simidi, muıayenehalnıe açmayan bir dolkltor albay kendli 
sınıfında olan düğer bir aülbaydanaz maaş allıyor. Öylie 
bir durum hâsıl oldu. Onun için bunları daıhil eiıtilk. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mili Savunuma Komliisyonu Başkanı) — 
Ayrıca Sayinı Başkanını, 2368 sayılı Taim (Süre ile il
gili Kanun da, sağlık personeli maaş, alile yardımı, iiış 
riski, iş güçlüğü, temıilniinidie güçlük ve mahrumiyet 
gibi taızminatı alacağını vurgulladik. Bu ibareyi bu

rada kullanmak ise, 2368 sayılı Kanunda bunların ne 
alacağı yazılı ildi, ben ıbulnıu talibilk etmiyorum diye
bilen sayman veya M'aMye Bakanlığı çılkıalbilir diye 
konuya açıklık getirdik. 

Sayın Genel Sekreter Orgeneralimin isteğine ka
tılıyoruz; başa alabiliriz onu, «astsubay» landan som-
raya allalbiliriz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü-
venik Konseyi Genel1 SeflcreteKi) — «"Sağlık hizmöt-
İeriındeMler dahil sulbaıy, asfcsulbay, uzman çaivuş» 
sekilinde ollmıaUdiır. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komliisyonu Başkanı) — 
Tutarının kelimesinden sonra da gelebilir. 

BAŞKAN — «Verilen brüt aylıkları (ek gösterge
ler dahil) tutarının suibay, astsubay (sağlık hizmeltle-
rindekiler dahil) uzman jandarma çavuş ve uzman 
çavuşlara % 20'si» dermek en doğrusu olur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komliisyonu Başkanı) — 
Yalnız tabii uzman çavuş.. 

BAŞKAN — Uzman çavuş sağlık hizmetinde yok
tur. Uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlar yal
nız jaınji'armada varıdır; çok az, birkaç tane de Kara 
Ordusunda var; alma sağlık psrsonelinlde yoktur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir konuyu müsaade buyurursanız, tutanağa geçmesi 
açısından arz edeyim. Bu tazminatlar hiçbir kesintiye 
talbi olmadığı için, OYAK ve Emekli Sandığına da 
kesinti vermemektedir. Tutanağa geçmesinde yarar 
var. 

BAŞKAN — Evet, 
Bu 2 nci mlajdlde ve buna bağlı olarak ek 17 nci 

madde üzerimde başka söz almak isteyen var mı efen
dim? Bu 2 nci mıaddeyi ve touinıa bağlı bağlı elk 17 nci 
maddenin 2 nci fıkrasını, şu okuduğum sekiliyle değiş
tirilmiş olarak oylarınıza sunacağım: 

«Verilen brüt aylıkları (ek göstergeler dahil) tuta
nının, suibay, aislbsulbay (sağlık hizmetlerindekiler dahil) 
uzman jandarma çavuş ve uzmıan çavuşlarla % 20'«ıi». 
Bu konuda söz almak isteyein var mı efendilim? 

Buyurunuz Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Mili Gü

venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Bir husuisu, açık
lık getirmek için arz tidlaceğim. Sağlıik personellimin elk 
göstergeleri yoktur, heöaplan ona göre yapılacak tabii. 
Onu tavzih etmek gerekir. Sağlık personeline yaürıız 
% 20 önerdik, ama muayenehane açmışlarsa ek gös
terge alamayacaklardır. 

BAiŞKAN — Evet, buyurunuz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Saivuimmıa Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, elk gösterge müessesesi ayrı; iş ilişki, 
iş güçlüğü müeisisasiesi aynıdır. O itibarla burada brüt 
(aylıklarının ek göistöeirge dialhlil % 20'si deyimıine iş rislki, 
liş güçlüğü dahil dleğil. Öreğjn bir yüzbaşı maaşıyla elk 
göstergesinin toplamının % 201sini, bir albay mlaaşıy-
la elk göstergesinin toplamının % 20'sinî alır. O ba
kımdan Sayın Genel Siekreteriimlin iızah biçimine ka
tılamıyoruz, o zaman yanılırız efendim,. 
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BAŞKAN — Tabii, o ek göstergeler ayrı. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir tereddüdümü 
bertaraf etmek için söyledim efendim. Evet, ben yan
lış düşünüyorum galiba. 

BAŞKAN — iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güç
lük zammı ayrıdır, ek gösterge değildir onlar. O, yan 
ödemedir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yan öde
me bakımından buraya bir açıklık getirilebilir mi, Sa
yın Orgeneral Saltık'ın söyleyişini o tarzda ifade et
mek olur mu acaba? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (iMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 2368 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinde, muayenehane açan subaylara iş riski, iş güç
lüğü, teminindeki güçlük zammı verilmeyeceğine dair 
hüküm var. 

ıBAŞKAN — Tekrar burada onun izahına gerek 
yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ((Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
izin verirseniz şöyle arz edeceğim : Maaşının % 20 
tazminatını, aile yardımını, çocuk yardımını, tayin 
bedeli, hizmet erini bizden alacaklar; iş riski, iş güç
lüğü, teminindeki güçlük ve mahrumiyet yerini sivil 
hekimlerin statüsünden alacaklar. 

BAŞKAN — Yani bunları alamayacaklar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Var orada zaten, biz muayenehane açanlara iş riski, 
iş güçlüğü verilmez demiştik; açıyorsa almayacak, 
açmamışsa alacak; ama, o statü içinde alacak. 

IBAŞKAN — Zaten bu ek göstergeler onu kap
samıyor, o ayrı. 

HÂKtıM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
FJvet, o ayrı. 

IBAŞKAN — Başka söz almak isteyen olmadığına 
göre, 2 nci maddeyi ve ona bağlı ek 17 nci madde
nin 2 nci fıkrasını, biraz evvel okuduğum şekilde dü
zeltilmiş olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 37 nci mad
de eklenmiştir. 

'Mahsuplar : 
EK GEÇİCİ MADDE 37. — 1 Mart 1980 tarihi 

ile 1.1.1981 tarihleri arasında 29.2.1980 tarih ve 8/499 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve de
ğişikliklerine göre aylık alanlara hizmet tazminatı ola
rak ödenen avanslar (Fark olarak ödenenler dahil) 
anılan kararnamede belirtilen esaslar gözönünde bu
lundurularak mahsup edilir. 

29.2.1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararındaki avans hükümleri 1.1.1981 tarihinden iti
baren uygulanmaz. Şu kadar ki, anılan Bakanlar Ku
rulu kararında yer alan uçuş ekibine ilişkin avans hü
kümlerinin, bu konuda kanuni düzenleme yapılıncaya 
kadar uygulanmasına devam olunur. 

Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin 31.12.1980 ta
rih ve 2368 sayılı Kanun hükümlerine göre fark taz
minat alanlardan; bu fark tazminatları, bu Kanunun 
ikinci maddesiyle getirilen yüzde yirmi tazminattan 
az veya eşit olanlara 2368 sayılı Kanundaki tazminat 
ödenmez. Fazla olanların tazminatından ise bu Ka
nunun ikinci maddesi ile verilen yüzde yirmi tazminat 
tutarı düşüldükten sonra kalan miktar 2368 sayılı Ka
nundaki esas ve şaftlar dahilinde ödenir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Komisyona 
söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tetkik buyurulduğu gibi konu üç 
fıkradan ibarettir. Biraz önce arz etmiştim, 1 Mart 
1980 tarihinden itibaren avans kararnamesi yürürlü
ğe girmişti; bu yasayı bilahara kabul buyuracağınız 
yürürlük maddesinde 1.1.1981 tarihinde yürürlüğe 
koyuyoruz. Bir başka deyimle, 1 Mart 1980 tarihin
den 1.1.1981 tarihine kadar avans kararnamesinin 
mahsubunu yapıyoruz burada; alacak, borç kalmıyor, 

1.1.1981 tarihinden itibaren de kabul buyuracağı
nız o kanun yürürlüğe gireceği için, bundan böyle 
avans olarak alman miktarlar kapanacak, mahsubu 
yapılacak Maliye Bakanlığınca; 1.1.1981 tarihinden 
itibren de avans hükümleri muvacehesinde hiçbir ar
tırıma tabi olmaksızın bu yeni kanunun uygulaması 
% 20 olarak, kanuni olarak verilecek; avans olarak 
verilen % 20'ler bundan böyle kanuni olarak verile
cek. Birinci fıkrası ona tekabül ediyor. 

İkinci fıkrası; avans kararnamesini çıkardığımız 
zaman, 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanu
nunun kapsamında bulunan personel hariç, demiştik. 
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Malumları olduğu üzere, 144 sayılı Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanunu pilotlar için ayrı bir barem, uçuş 
ekibi için ayrı bir barem, silah sistem operatörleri 
için ayrı bir barem kabul etmişti. 144 sayılı Kanun 
kapsamına giren uçuş ekibi 121'den faydalanmadığı 
zaman diğer subaylara nazaran daha az maaş alıyor
du. O zaman kabul buyurulan, ki Genelkurmaydan 
gelen ve Parlamentoya sevk edilen kanun tasarısında 
da bu uçuş ekibinin % 22.5 olan miktarı % 33'e, 
talvatıda % 38.5 olan tazminatı % 57'ye çıkarıldığı 
zaman % 20'de verilmezse, % 20 alanlara nazaran 
daha fazla maaş alıyorlardı. Biz 144 sayılı Kanunu 
bila'hara çıkaracağımız için, şimdilik avans kararna
mesinin uçuş ekibine ilişkin yüzdelerinin avans ola
rak devam edeceğini - ta ki, 144 sayılı Kanunda ge
rekli düzenleme yapılıncaya kadar - belirtiyoruz ve 
bir yerde avans kararnamesini yasalaştırmış oluyo
ruz, uçuş ekibi açısından. Onun dışında kalanların 
mahsuplarının yapılacağını ifade ediyor. Yani bu uçuş 
ekipleri yine avans olarak bunu almaya devam ede
cekler. 

BAŞKAN — % 20'yi değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
% 20 hariç. Birinci (A) fıkrasında 144 sayılı Kanun 
kapsamına girenler % 20 almaz demiştik; onun için 
uçuş ekibinin halen almakta bulundukları uçuş taz
minatını avans olarak alıyorlarsa, artırdığımız uçuş 
tazminatını avans olarak devam ederlerse aşağıda 
kalmıyorlar, yine fazla olarak alıyorlar. 

BAŞKAN — Onu kanunlaştırmış oluyoruz bugün. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Kararname metninde vardır. Ancaik onlar hak
kında bu 144 sayılı Kanunda gerekli düzenlemeyi de 
ayrıca yapacağız. 

Maddenin 3 ncü fıkrası çok önemlidir; şöyle arz 
edeyim : 

Biz doktorlara bu % 20'yi verdiğimiz zaman, bir 
de 2368 sayılı Kanun gereğince 2162 sayılı Kanunun 
öngördüğü farkı da veriyorduk. Şimdi, biz, doktor
lar için yahut sağlık personeli için şöyle diyoruz : 
Ben size % 20'yi veririm, ama bu verdiğim % 20, 
2162 sayılı Kanunun uygulamasından daha aşağıda 
ise o farkı da öderim. Ama benim yeni getirdiğim 
% 20 bu 2162 ile elinize geçen parayı geçmiş ise, ar
tık bir daha o farkı ödemem. 

BAŞKAN — Yani % 20 olacak o zaman, farkı 
geçiyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, tahminen % 20 olacak. Ama buna rağmen eğer 
yetişememiş isem eski vermekte bulunduğuma, ki bu 
özellikle Doğu bölgesinde mahrumiyet yerinde bu
lunan hekimler için, askeri hekimler için geçiyor bir 
miktar, onu ayrıca Doğu bölgesindeki hekimlere ver
meye devam edeceğiz, diyor 3 ncü fıkra. 

BAŞKAN — Yalnız şu var : Bu kanun çıkıncaya 
kadar, yani ocak'a kadar doktorlar % 20 almıyordu; 
bu kanun çıkınca 1.3.1980'den bu tarihe kadar olan 
kısmı alacaklar mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, almayacaklar efendim. 

BAŞKAN — Almayacaklar. Yani, 1.1.198 l'den 
itibaren alacaklardır. Uygulama öyle. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi, 4 ncü madde yürürlükle ilgili zaten, oraya gel
diğimiz zaman onun cevabım vereceğim. 

BAŞKAN — 3 ncü madde ve ona bağlı olarak 
ek geçici 37 nci madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAiK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, elimizdeki metnin 5 nci sayfasında, 
«veya eşit» kelimeleri var, gereksiz olduğu için eli
mizdeki metinlerden onu çıkardık. 

'BAŞKAN — Öyle ,«az veya eşit olanlar» olur mu?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Olmaz, «az olanlar» şeklinde olacak. 

'BAŞKAN — «veya eşit» kelimeleri metinden çı
karılacaktır. 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka sa
yın üye var mı efendim?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir tereddütüm 
var, bir kere daha açıklamak gerekecek. 

2368 sayılı Kanunda ayrı bir tazminat önermedik 
biz toplu olarak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, fark tazminatı olarak önerdik. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 2368 sayılı Ka
nunla bunlara % 20 tazminattan az veya çok olduğu-

r 
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Sayın Başkanım, avans kararnamesinde, her ne kadar 
«926 sayılı Kanunun 144 ncü madesi gereğince yurt 
dışına daimi görevle atananlara verilmez» diye bir 
hüküm koymamış olmamıza rağmen; tatbikatta, yurt 
dışında bulunanlara bu ödeme Bütçe Yasası nede
niyle yapılmamış. Çünkü, 1979 yılında yurt dışında 
'bulunan daimi görevli personelin alabilecekleri para 
dondurulmuştu. Biz bu ihtiyacı duymamıştık ama, 
buraya açık seçik daimi görevle yuft dışına gidenlere 
Ibu tazminatı vermemeyi öngörüyoruz. Genelkurmay 
Başkanlığından da bu tarzda gelmişti. 

İkincisi, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahke
mesine ilişkin Kanunun 80 nci maddesi, «Orada bu
lunan subay üyeler hâkim sınıfının özlük haklarına 
tabidir» diyor ama, yine biz avans kararnamesine bu 
80 nci madde nedeniyle açık seçik 521 sayılı Kanun
dan istifade edenler de alamaz, dememiş idik. Bir 
ikileme, bir çelişme olmasın, dava konusu olmasın 
diye, her iki ünitenin elemanlarına biz bu parayı ver
meyeceğiz diyoruz. O nedenle de, bunlar hakkında
ki kanunu avans uygulamasının başlangıç tarihine 
götürüyoruz, 1 Mart 1980; bir hak iddia etmesinler 
diye. 

Yeni ihdas, demin mahsup maddesinde arz etmiş 
olduğum gibi, bunların dışında kalanlar için avansı 
biz 31.12.1980 tarihinde bağlamış oluyoruz, 1.1.1981 
tarihinde de kabul buyurduğunuz takdirde bu kanun 
yürürlüğe girecek - ki, doktorlar dahil buna - bunlar 
da 1.1.1981 tarihinden itibaren bu parayı almaya de
vam edecekler. 

Biraz önce arz etmiştim, mahsup maddesinde za
ten doktorlar için özen gösterdik, «Avans kararname
sindeki esaslar dahilinde mahsup yapılır» diye; avans 
kararnamesinde doktorlara verilmeyeceğini vurgu
lamıştık. O maddeyi kabul buyurdunuz, alamayacak
lar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

na dair durum, bu fark tazminatları pek anlaşılma
maktadır. 2368 sayılı Kanunla biz, doktorların Tam-
gün Yasasını yürürlükten kaldırdık. Muayenehane 
açıyorlarsa, şunlar şunlar bunları alamazlar... 

IBAŞKAN — Ama, almakta olduğu az ise, ara
daki tazminat olarak verilir, dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İzin verirseniz maddeyi okuyayım efendim : 

«Bu Kanunun 6 nci maddesiyle yürürlükten kal
dırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele 
1.1.1981 tarihinden itibaren ,657, 926 ve 1765 sayılı 
kanunlara göre hak edilen aylık, yakacak yardımı, iş 
riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı ve 
mahrumiyet yeri ödeneği ödenir.» 

İkinci fıkra : «Şu kadar ki; bu personelin Aralık 
1980 tarihinde almakta oldukları aylık ve diğer öde
meler ile 2162 sayılı Kanun gereğince aldıkları tazmi
natların net toplamı, yukarıdaki fıkra gereğince ele 
geçecek miktardan fazla olduğu takdirde aradaki fark 
kendilerine tazminat olarak ödenir.» Tazminat öde
neği önermemiş; aradaki farkı bu 2 nci fıkradaki 
fark tazminatı % 20'nin üzerinde ise, bu farkı düş
tükten sonra ödeyeceğiz; altında kalıyorsa % 20 ona 
yetişmiş veya onu geçmişse artık farklar zaten ayrıca 
alınacak. 

BAŞKAN — Ayrıca alınacak. 
Başka söz almak isteyen olmadığına göre, 3 ncü 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunun; 
a) İkinci maddesi hükümleri; 

1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 144 ncü maddesinden yararlanıp yurt 
dışı sürekli görevlere gönderilen personel ile 521 sa
yılı Danıştay Kanununa 22 Mayıs 1975 gün ve 1903 
sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici ikinci madde hü
kümlerinden yararlanan personel hakkında 1 Mart 
1980 tarihinden; 

2. Yukarıdaki bir numaralı bent dışında kalan 
personel hakkında 1 Ocak 1981 tarihinden; 

b) Diğer hükümleri 1 Ocak 1981 tarihinden; 
Geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımıza 

4 ncü maddeyi izah etmek üzere söz veriyorum, bu
yurunuz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Milli Sa

vunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Niçin «Bakanlar Kurulu» deme

dik?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, 926 sayılı Kanunun yürürlük maddesinde 
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bu 3 bakanlık ifade edildiği için, aynı paralelde ol
ması açısından böyle düzenlenmiştir. İlgili bakanlık
lar da Maliye, İçişleri ve Milli Savunma bakanlık
larıdır, diğer bakanlıkların herhangi bir şekilde ilgisi 
yok. Zaten anakanunumuzda da, 926'da da bu 3 ba
kanlığa yetki verilmiş; aynı yetkiyi muhafaza edelim 
diye düşündük. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

2. — Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/125) 
(S. Sayısı : 139) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasındaki, 
Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Ver
gi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve bu konudaki İhtisas Komisyonu Raporu 139 
sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

'Konuyla ilgili İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Ba
kanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 
geçmeden evvel, çok kısa olarak Komisyon Sözcüsüne 
bu konuda söz veriyorum. 

Buyurun. 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım; 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanunu, belediyelerin hem genel büt
çeden aldıkları katkı payını ve hem de kendi öz teş
kilatı içinde kendi organlarıyla elde ettiği gelirleri 
ihtiva etmektedir. 

Hükümetin bu konuda hazırladığı iki kanun tasa
rısı vardır. Bunlardan bir tanesi şimdi zatıâlilerine 
takdim edilen, belediyelerin genel bütçe gelirlerinden 
pay almasını ihtiva eden kanun tasarısı, diğeri de ha
len Komisyonumuzda üzerinde çalışılmakta olan, be
lediyelerin öz gelirlerini ihtiva eden kanun tasarısıdır. 

Bu arz edeceğimiz kanun tasarısı üzerinde Ko
misyonumuzca gerekli inceleme yapılmış ve rapor arz 
edilmiştir. Malumuâlileri olduğu üzere 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunu ile, daha önce de Gelir 
Vergisinden veya bunun yerine kaim olan diğer vergi 
kalemlerinden, % 5 belediyelere bir pay verilmesi 

(1) 139 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

hükmü mevcut idi. Ancak bu payın bir kısmının öde
nek olarak bütçelere konmuş olması, bir kısmının 
ödenmesinde çok değişik diğer kanunlarda bazı hü
kümlerin bulunmuş olmasından dolayı belediyeler 
kendilerine tahsis edilen bu paranın tamamını alama
maktaydılar. 

Halen bunlar İller Bankası üzerine ödenmekte ve 
İçişleri Bakanlığının hesabına geçmekte ise de, yine 
de İmar - İskân Bakanlığının da bu konuda bu pa
rayı kullanmak yetki ve hakkı vardır. Dolayısıyla 
şimdi yeni gelen tasarıyla bütün bu çeşitli kanunlar
daki a'ksaklıklar gideriliyor; hem ödeme yönünden 
buna cezai müeyyideler de getiriliyor, ödemeyenlere 
birtakım cezai müeyyideler konuluyor ve hem de bun
ların zamanında belediyelerin ihtiyaçlarına tahsisi ve 
kullanılması sağlanmış olacaktır. 

Hükümetin hazırladığı kanun tasarısı toplam ola
rak altı maddeden oluşmakta ise de, malumuâlileri 
beşinci ve altıncı maddeleri yürürlük hükmü ve bu 
kanunun kimin tarafından yürütüleceği üzerindedir. 
Esas itibariyle dört maddelik bir kanundur. Komis
yonumuzun genellikle Hükümet tasarısı üzerinde bir 
ayrıcalığı mevcut değildir. Ancak bazı değişiklikler 
vardır. Maddelerde sırası geldiğinde bu hususları açık
layacağım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iBirinci maddeyi okutuyorum : 

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Payların Hesaplanması ve Dağıtımı : 
MADDE 1. — Genel Bütçe Vergi Gelirleri tah

silat toplamı üzerinden belediyelere % 5, İl Özel İda
relerine de % 1 nispetinde pay verilir. 

iBu paylar, gelir saymanları tarafından aylık ola
rak hesaplanıp tahsil edilen ayı izleyen ayın sonuna 
kadar İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı hesaplara 
kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
belediye ve İl Özel İdare paylarının % 80'inin bele
diyelere ve İl Özel İdarelerine ait hisse olarak banka 
tarafından İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel 
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nüfus sayımı sonuçlarına göre ilgili kuruluşlara da
ğıtımı planlanır. 

iller Bankası kendisine borçlu bulunan belediyele
rin vakti gelmiş borçlarının taksitlerini bu paradan 
kesmeye yetkilidir. 

Artakalan % 20 nispetindeki paylardan, beledi
yeler ortak fonundaki payların dağıtımı İçişleri ve 
imar ve İskân bakanlıkları, ti Özel idarelerine ait 
ortak fondaki payların dağıtımı da içişleri Bakan
lığı tarafından hazırlanacak yönetmeliklere göre ya
pılır. 

/BAŞKAN — Birinci maddede Komisyonun metni 
ile Hükümetin sevk ettiği tasarı arasında ufak tefek 
farklar var. Hükümet Komisyonda yapılan değişik
liğe yani şimdi okunan şekline mutabık mıdır? 

FETHİ AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi - İh
tisas Komisyonu Üyesi) —Sayın Başkanım, tamamen 
mutabıkız. 

BAŞKAN — İMutabıksınız. Madde üzerinde söz 
almak isteyen 'sayın üye var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Birinci 
maddenin üçüncü fıkrasının son satırıınJda «İl özel 
idarelerine ait hisse olarak banka/'tarafından içişleri 
Bakanlığına bil'dirilecek son genel nüfus sayımı so
nuçlarına göre ilgili kuruluşlara dağıtımı planlanır» 
tiliyor. Bundan kasıt ne acaba efendim? 

BAŞKAN — Evet, buyurun ©fendim. 

FETHİ AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi -
İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım-, 'bura
daki ilgili kuruluşlardan maksat; nüfûs esaslarına gö
re eğer belediyelere 'dağıtımı söz konusuysa 'belediye
ler, il özel Mareleri söz konusu olduğu zaman da il 
özel İdareleri. Yani «ilgili kuruluşlar» -kelimesini 'be
lediyeler ve il özel idareler kelimelerini tekrar etme
mek için kulılaırmış bulunmaktayız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben bir 
'hususun tiaha açıklanmasını istiyorum. 

Belediye başkanlarıyla yaptığım bir konuşmada, 
mesela Ankara d'iyelim, elektrik, gaz ortaklığı şeklin
de ifade ediliyor; 'belediyeye yapılan bu yarldımlar 
ayrı ayrı veriliyormuş. Onun için buna temas etltim. 
'Belediye bunun bir kısmını 'alıyor, diğerini 'gaz v'ej 
elektrik kendi kendine kullanıyormuş ve 'belediye 'bu
nu kullanmakta sorumlu değil. 

Şimdi acaba tümünü birden kullanacak mı, kul
lanmayacak mı? Bu noktayı açıklarlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun. 

i FETHt AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi -
I İhtisas Komisyonu Üyesi)' — Sayın Başkanım, bele-
I biyelerin gelirlerini 5237 sayılı 'Belediye Gelirleri 

Kanunu düzenlemiştir. Bu arada, ayrıca belediyelerin 
işletmelerinin gelirleri vardır. Sayın Kumandanımın 
ifade ettiği, elektrik, su gibi işletmeler, ana belediye 
bütçesinin 'genellikle dışındadır. 

Örneğin; büyük belediyelerde EGO dediğimiz 
kuruluş, özel bir kanunla kurulmuştur, ayrı kuruluş 

I kanunu vardır. 'İstanbul'da İETT dediğimiz kurülu-
I şun ayrı bir kuruluş kanunu vardır. Bunların gelir -
I ileri, giderleri kendi bütçesi içinde düzenlenir. 

Burada düzenlemekte olduğumuz belediye gelirle
ri, kanunen kurulmuş olan o işletmeleri kapsamına 
almamaktadır. Bazı küçük belediyeler elektrik ve su 
işletmelerini kendi bütçeleri içinlde düzenlemektedir
ler. O takdirde elektriği, suyu da - zaten küçük bir 
belediyedir, bütçesi de mütevazi bir bütçedir - o büt
çe içinde yürütmekteldirler. 

I 3 noü bir işletme de, aradaki karma işletmedir. 
Belediyelerin bir kısmı, kendi belediye meclislerinin1 

I kararıyla kenldi bütçelerinden ayrı katma bütçe şek
limde işletilen elektrik, su işıleltmeleri kurarlar. Bun
ların da gelirleri keza belediye bültçesi içinde yer al-

I maz; iktisadi nitelikte bir işletme telâkki edilerek, ge-
I lir giderleri o bütçe içinde halledilir. 

!Bu açıdan bizim burada düzenlemekte olduğumuz 
beleai'yelere devlet vergi gelirlerinden pay ayrılması, 

I ana belediyeleri istihdaf eden bir düzenlemedir. Arz 
ederim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O halde 
I 'O kanun, ayrı bir kanun olarak eğer gerekirse ede alı

nır ki, bu, belediyelerin bir sıkıntısı 'Olarak ifalde edi-
I liyor. Biz buna 'da hâkim olmalıyız diyorlar. 

I Şimdi buyurduğunuz gibi küçük belediyelere ben-
I zer, 'tümüne biriden gelirlere hâkim olmak hususu ay

rı bir konudur. 
BAŞKAN — Belediyeler Kanununda var. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, Be

lediyeler Kanununda var. 
Teşekkür ederim., 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
I getirilen i nci maddenin 1 nci bendinde «Genel büt-
I çe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediye

lere '% 5, il özel idarelerine de % 1 nispetinde pay 
I verilir» denilmektedir. 
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Ondan sonraki bentte de «Gelir saymanları tara
fından aylık olarak hesaplanıp, tahsil edilen ayı iz
leyen ayın sonunda İçişleri Bakanlığındaki fona ya
tırılacak» ifadesi var. 

Acaba, filhakika Maliye Bakanlığı temsilcisi yok, 
ama İçişleri Bakanlığı cevap verebilir; Türkiye'nin 
67 ili, 400 küsur kazasında saymanlıklara yatırılacak 
olan gelir vergilerinin bir anda toplanması mümkün 
mü? Toplanamazsa yıl sonunda nasıl bir hesap gere
kiyor? Açık kalır mı, bir sıkıntı olur mu endişesinde
yim. Bu konuyu Bakanlık Temsilcisi açıklarsa konu 
aydınlanacaktır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi. 

Yani her ay ilçeler, iller saymanlıkları bu parayı 
toplayabilecekler mi ve ertesi ayın 15'ine kadar, ve 
ya sonuna kadar bunu yatırabilecekler mi? 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Şöyle arz edeyim 
Sayın Başkanım. 

Halihazırda Gelir ve Kurumlar vergilerinden j % 5 
payları otomatik ödeme esasına bağlı olarak bütün 
saymanlar, memur aylıklarından kesilen Gelir Ver
gileri de dahil olmak üzere hesaplayıp, Ziraat Ban
kası aracılığı ile İller Bankasına intikal ettiriyorlar. 
Herhangi bir sorun çıkmadı şimdiye kadar. 

'BAŞKAN — Zaten bu mevcuttu. Yalnız müeyyi- ' 
deler getirildi şimdi buna. 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Mevcuttu efen
dim. Müeyyidesi de vardı efendim. 

BAŞKAN — Var mıydı eskiden de? 
'MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evvelden de 
vardı. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Vardı, uygulanmıyordu. 

BAŞKAN — Uygulanmıyorsa, hükümet gene uy
gulamaz o zaman. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Şimdi denetim getirildi Sayın 
Başkanım. Bir kısmı da ödenek olarak konuyordu, 
peşin ödeme getirmiyordu. Şimdi burada hepsine pe
şin ödeme getiriyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet. 
Tatmin oldunuz mu efendim? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? 
Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

belediyelere verilen •% 5 paylar eskiden beri hep % 5 
olarak mı verilirdi, yoksa bu yeni bir miktar olarak 
mı tespit edildi? 

Çünkü gelirlerdeki nispet bütçe bakımından çok 
yükseldiği için, bu % 5'in mukabili de o nispette çok 
yüksek rakamlara ulaşıyor. Bunu Belediye Gelirleri 
Kanununda ayarlayıp da, bu miktarı biraz daha dü
şürmek mümkün müydü acaba? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FETHİ AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi -

İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, hali
hazırdaki belediye gelirleri sistemine göre devlet ver
gilerinden belediye paylan şu kaynaklardan oluşur : 

Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatı toplamından 
'% 5. 

Gümrük Vergisi olarak Devletçe alınan vergilere 
belediyeler adına eklenecek'% 15. 

Tekel gelirleri safi hâsılatından Devletçe alınan 
paradan ı% 2 karşılığı tutarda ayrılacak pay. 

Gider Vergileri Kanunu hükümlerince Akaryakıt 
istihlak Vergisi olarak tahsil edilecek vergiden bele
diyelere ayrılacak 1% 8.. 

BAŞKAN — Hayır, «% 5 çok değil midir?» diye 
soruluyor. 

(FETHİ AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi -
İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bir 
mukayese yapmak imkânı vermek bakımından arz 
ediyorum, halihazıdraki sistemi. 

Buradan oraya bağlayacağım. 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu hüküm

lerince yapılacak tahsilattan % 11. 
Emlak Vergisi Kanunu tahsilatından da % 45 be

lediyelere ayrılmaktadır. 

Böylece halihazırda devlet vergilerinden bazıların
dan ayrılmakta olan paylar aslında çok yüksek; Em
lak Vergisi j % 45'te olduğu gibi. Ama biz bunu şimdi 
% 5'e indiriyoruz. Bütün 'bu nispetler '% 5'e iniyor, 
dolayısıyla vergilerde bir azalma oluyor. 

Buna karşılık şimdiki kanunda getirdiğimiz de
yim, «Devlet vergi 'hâsılatı toplamından.» Yani vergi 
kalemleri artıyor şimdi. Devlet vergi kalemleri aşa
ğı yukarı 40 kalem kadar. Bu 40 kadar kalemden 
seyyanen % 5 alınacak. 

Rakamlarla ifade etmek gerekirse; 1980 yılı için
de belediyelerin, saydığımız Devlet vergilerinden sağ
lamaları muhtemel vergi gelirini toplam olarak 
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10 - 12 milyar tahmin ediyoruz. Buna karşılık, eğer 
1981 Devlet bütçesinde öngörülen Devlet vergi ge
lirleri tahmini hâsılatı tahakkuk ederse ki, bunlar 
toplam 1 trilyon 354 milyardır, bu 1 trilyon 354 mil
yarın i% 5 toplamı 67,5 milyar edecektir. Bunun 
ı% 20'sini ortak fona gidecek miktar olarak çıkarır
sak, aşağı yukarı 54 milyar civarında bir para intikal 
etmiş olacaktır. 

(Devletin bugün için vermekte olduğu 10 - 12 mil
yara kendi öz gelirlerini de kattığımız zaman, bugün
kü belediye gelirleri toplamı 30 milyar tahmin ediyo
ruz. Yeni tasarı, belediye gelirleri tasarısı inşallah 
ümit ediyoruz ki, toplam 90 milyarlık bir gelir sağla
yacaktır 'belediyelere, eğer ümit ettiğimiz tahakkuk 
ederse. 

(Bu açıdan '% 5 aslında çok değildir, alınmakta 
olan vergi nispetlerine göre, biz asgari miktarı almış 
bulunuyoruz. Buna karşılık, Devlet vergi gelirlerinin 
de ümit ettiğimiz hâsılayı sağlaması halinde nispi 'bir 
ferahlık olacaktır, inşallah tahakkuk eder. 

Arz ederim., 
BAŞKAN — Ama, Amiralimin sorduğu nispi fe

rahlık değil, «Çok değil mi?» diyor, 
Sizin demeniz lazım ki, belediyelerin belediye hiz

metleri 'bu mevcut kanunla yürütülemiyor, az geliyor. 
Bilhassa büyük şehirlerin belediyeleri mütemadiyen 
Devletten yeniden para istiyorlar. Bu suretle ondan 
hiç olmazsa kurtarmış oluruz, değil mi? 

Çok değil, belki de ihtiyaçlarını karşılayabilir 
olarak düşünüyorsunuz. 

FETHİ AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi -
İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz bu konuda da maruzatımı arz ede
yim. 

12 Ekim 1980 günü yapılan genel nüfus sayımı so
nuçları hakkında İstatistik Enstitüsünün yayınlamış ol
duğu yayına göre, Türk'iye'nin toplam nüfusu şu anda 
45 217 556 olup, bunun 20 milyonu il ve ilçe merkez
lerinde oturmaktadır. Sayıları 620 olan ve birer bele
diyeye sahip bulunan il ve Mlçe merkezleri dışında, ay
rıca 1 107 adet 'belediye kuruluşu daha vardır kli, top-
'lamı 1 727 eder. Buralardaki 5 milyon nüfusla 'birilikte 
yaklaşık 25 milyon yurttaşımız şehir ve kasabalarda 
oturmaktaıdır. 

©u şehir ve kasabalarda oturanı halkın mahali ni
telikte ortak ihtiyaçlarını düzenlemek ve karşılamak 'be
lediye idarelerimizin görevlerindendir. 1930 tarihli Be
lediye Kanununa göre bu görevter; imar, sağlık, kül
tür ve eğitim, çalışma hayatı, iktisat ve ticaret alanları 

olmak üzere günlük yaşantımızla yakından ilgili kamu 
hizmetleridir. 

İşte hülün bu kamu hizmetlerine bu belediyelerim 
covap verebilmesi, oralarda yaşamakta olan1 25 milyon 
insanın ihtiyaçlarına karşılık veridblmıesi liçin öngör
düğümüz bu gelir, aslında yine çok yetersizdir. Çünkü 
bütün gelişmiş memleketlerde belediyeler bu hizmetleri 
çoğu Iıiyalkatla yaparlar. Çünkü devlet gelMeri içindeki 
payları aşağı yukarı % 50'nin üstündedir. 

Bizde ise bunu % 5 olarak tutuyoruz. Çünkü mer
kezi idaremizin masrafları çok fazladır. Bu <% 5 as
lında fevkalade sinirli' bir rakamdır. 

Merkezi idare ile mahalli' idareler arasında hiz
met bölüşümü ileride daha sağlam esaslara bağlandık
ça bu miktralarda da, bu oramda da değişi klikler ola
caktır. Ümit ederim bu değişiklik, kuruluşların yaptık
ları hizmetlerin başarısı oranında ya mahalli idarelere 
veya merkezi idareye ait olacaktır. 

Arz ederim Sayım Başkanım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ORGEİNERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın 'Başkanım, bir 
şey sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİMİ Güven

lik Konseyi Genel1 Sekreteri) — İkinci benıdıin son sa
tırında, «Bu payları İçişleri Bakanlığı emrime ayrı ay
rı hesaplara kaydolunmak üzere...» demiyor. 

BAŞKAN — Yani, belediye ile il özel idarelerine 
ayrı ayrı deniyor. İki yere veriliyor; % 5'i belediyelere, 
f/c Fi de özel idarelere vcriiiyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (IMilli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O kastediliyor?... 

IBAŞKAN — Evet, o kastediliyor. 
IBaşka söz almak isteyen olmadığına göre 1 nci 

maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Payların Tahsilline İlişkin Esaslar : 
MADDE 2. — Belediye ve İl Özel İdare paylarını 

1 nci maddede yazılı süre içinde İller Bankasına ya|tır-
mayan gelir saymanlarından gereken meblağlar % 10 
fazlasıyla tahsil olunur. 

İller Bankası, kendisine yatırılan vel nci maddedeki 
esaslara göre ayrılmış bulunan payları ertesi ayım 15 nci 
günü akşamına kadar ilgili 'Belediye ve İl Özel İdarele
rine göndermeye mecburdur. Gönderi'lmesi geciken 
paylar, İller 'Bankasınca bu kuruluşlara % 10 faızla-
sıyla ödenir. 
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tiler Bankası ve gelir saymanları hakkında yukarı
daki fıkralar uyarınca yapılacak işlemler bağlı bulun
dukları Bakanlıklarca yürütülür. 

BAŞKAN — Bu 2 nci madde müeyyideler getiri
yor; bazı sağlam esaslara bağlıyor ve <«'% lö fazlasıyla 
ödenir» diye bazı kısıtlamalarda getiriyor. 

Burada da Komisyon, Hükümet tasarısında deği
şiklik yapmış. 

'Bu değişikliklerde de mutabık mı Sayın Hükümet 
Temsilcisi?... 

FETHİ AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi — 
İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, tama
men mutabıkız. 

BAŞKAN — Mutabıksınız. 
2 nci madde Üzerinde söz almak isteyen sayın üye 

var mı?... Yok. 
iO halde 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 3. a) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununun 1, 2, 40, 41 ve 42 nci maddeleri, 
b) 16802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 ncı 

maddesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 3$ nci 
maddesinin ve 197 sayılı iMotorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununun 17 nci maddesinin Belediye ve ti özel İdare
lerine pay veri'Jmestine ait 'hükümleri 11© bu kuruluşlara 
genel bütçe gel iriler inden pay verilmesine ilişkin diğer 
hükümler, 

c) 71V6 sayılı İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve 
Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 18 nci maddesi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu (c) fıkrası Komisyonca İlave edil
miş zannediyorum, Hükümet tasarısındia yoktu, her
halde unutulmuş. Bunda da mutabık mısınız? 

FETHİ AYTAÇ dçişleR Bakanlığı Temsilcisi İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet. Sayın Başkanım, bu 
konuda ilk düzenlemede 'bir unutma olmuştu. Sonra
dan Komisyonda far'k edildi ki, o ibendi koymazsak 
İmar ve İskân Bakanlığının da bu payların dağıtımı üze
rinde bir iddiası olabilirdi. 

İmar ve İskân Bakanlığımın temsilcisinin de iştira
kiyle bu düzenlendi. Çünkü bundan sonraki dağıtım 
bir yönetmelikle yapılacak ve bu yönetmelik İçişleri 
Bakanlığı ve İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ortak
laşa hazırlanacak. 

'Bu bakımdan, bu hususların konulması, bir teza
hürü vermek bakımından, gerekli görüldü. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı?... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bk şey 
sormak 'istiyorum Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İmar ve 

İskân Vekâleti yerine «Bakanlık» desek olmuyor mu?.. 
BAŞKAN — Kanunun ismi Öyle, o tarihte çıkmış 

zannediyorum. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun için 

öyle deniilm'iş.... 
'BAŞKAN — Onun için tabii. Çok eski bir kanun. 
Kaç tarihli efendim o kanun?.., 
FETHİ AYTAÇ '(İçişleri Bakanlığı Temsilcisi İh

tisas Komisyonu Üyesi) — 1956 tarihinde kurulmuş 
îma'r ve İskân 'Bakanlığı. 

BAŞKAN — 'Başka söz almak 'isteyen olmadığına 
göre 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hükümlere geçiyoruz. 
Geçici madde 1 'i 'okutuyorum r 
Geçici Hükümler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 3 ncü mad-

desin'in (a) fıkrası ile yürürlükten kaldırılan 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun '2 noi maddesi gereğince, 
gümrük vergisinin % 15'i nispetinde alınmakta olan 
payın tahsiline devam' olunur. 

Bu suretle tahsil olunan pay, Gümrük vergisi ile 
birlikte Hazineye irat kaydolunur. 

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

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkan, ben bir 
şey sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MiUi Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, zan
nediyorum bu, Maliye Bakanlığının vergi koruma hak
kındaki yaklaşımıyla konmuş bir fıkra. Acaba ne mik
tar gelir getiriyor Maliyeye; onu merak ediyorum efen
dim? 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Maliye Bakanlığı Tem
silcisi. 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, iki 
noktadan hareketle bu geçici maddenin eklenmesi ge
rekli görülmüştür. 

Birincisi, gümrük duvarlarının % 15 nispetinde ıkı-
celetilmesini önlemek amacıyla. 
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ikincisi de, belediyelere diğer vergilerden otomatik 1 
ödeme esasına 'bağlı olarak ı% 5 nispetinde pay verirken I 
bu Gümrük Vergisine, Belediye Gelirleri Kanunuyla I 
•betanais eklenmekte bulunan % 15 zammın bundan I 
böyle Hazineye atotari'limasımı, dolayısıyla bu !% 15 I 
zammın mualakta kalmasının önlenmesi fikri güdül- I 
rnıüştür. I 

•BAŞKAN — Bir taralftaın veriyorsunuz, 'bir taraf- I 
tan alıyorsunuz. Bir elle verip öbür elle alıyorsunuz... I 

MUSTAFA GÖRISON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi 'İhtisas Komisyonu Üyesi) — Şöyle arz edeyim : I 

Daha evvel otornıaitikman belediyelere intikal edi- I 
yordu, şimdi otomatikman hize intikal e'tsim diyoruz I 
efendim. I 

'BAŞKAN — Bunun üzerinden tekrar % 5 «verecek I 
misiniz; yani Gümrük Vergilerinden? I 

MUSTAFA GÖRSON '(Malîye Bakanlığı Tem
silcisi İhtisas Komisyonu Üyesi) — Talbii efendim. I 

BAŞKAN — Evvelce Gümrük resminden sağlanan I 
gelirin \% 15'i belediyelere mi veriliyordu? I 

MUSTAFA GÖRJSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi ihtisas Komisyonu Üyesi) — Evet, öf endim. 

(BAŞKAN — Simidi siz hunu 'vermeyeceksiniz, 'bu I 
•c/c 15'i genel bütçeye 'alacaksınız? I 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem-
siliosıi İhtisas Komisyonu Üyesi) — Genel bütçeye ala- I 
cağız. I 

(BAŞKAN — Ama 'ondan \% 5 vereceksiniz? 
MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi İhtisas Komisyonu Üyösi) — Evet efendim. I 
BA$KAN — O halde kaldırılan hükümlerin' arası- I 

na k'oyma'k lazımdı' bunu. «Devam olunur» denmeye I 
lüzulm yoktu. O zaman «5237 sayılı Belediye Gelirleri I 
Kanununuınun 2 nci maddesi de kaldırıtaıştır» denirdi; I 
l% 5'i nasıl olsa vereceksiniz, I 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi İhtisas Komisyonu1 Üyesi) — Şöyle arz edeyim. I 
Sayın Başkanım : . I 

Eğer 'bu hüküm olmazsa Gümrük Vergisine % 15 
zammı yapamayız. I 

iBAŞKAN — Zam mı oluyordu; yamli ayrıca Gelir 
Vergisine zam olarak % 15 mi konuyordu I 

MiUSTAFA GÖRİSON (Maliye Başkanlığı Tem
silcisi İhtisas Komisyonu Üyesi)— Evet efendim, be
lediye payı olarak zam ediyorduk ödeyeceği Gümrük 
Vergisine/ I 

BAŞKAN — O zaman şahısların ödeyeceği Güm- I 
rük Vergisi azalmış oluyor... I 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi İhtisas Komisyonu Üyesi) — Şimdi geçici rnaıd» | 
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deyi koymayıp, Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci 
maddesini kaydırsaydık azalmış olacaktı; ama biz 'bu 
geçici maddeyi koymak suretiyle azaltmasını önlüyo
ruz. 

BAŞKAN — Hazine için ne kadar tutuyor bu? 

MUSTAFA GÜRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi İhtisas Komisyonu Üyesi — lEfenidım arz ede
yim : 

1980 yılınida Gümrük Vergisi tahsilatımız 30 mi
yar lira, bize gelmeden. evvel «bunun % 1'5'i de 4,5 
milyar lira olarak 'belediyelere 'dağıtılmış oluyor. 

l'98'l yılı için 'önlgördüğümüz tahsilat tahmini 45 
milyar ira; bunun üzerine % 15 yine zammıediilip be
lediye payı olarak İller Bankasına gönderilecektir. Amal 
sistem şimdi yürürlükten kalktığı için 45 milyarın l% 
5%ni dağıtmış olacağız. 

BAŞKAN — Bu alınan % 15 ilave, vaktiyle bü
tün belediyelere mi dağıtılıyordu, yoksa o 'bölgenin 
belediyesinle mi veriliyordu?. 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bütün ibeMyele-
re. 

BAŞKAN — O zaman 'belediyelere büyük 'bir ka
zanç getirmiyor. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, hu yemi uygu
lamayla belediye 'gelirleri ibimde 6 oranımda artıyor. 
Eskiden binde 44'tü, şimdi 'binde 50'ye çıktı efendim; 
hinde 6 oranında arlttı. 

BAŞKAN — Yani az bir şey artıyor, 'bir şey fark 
etmiyor? 

MUSTAFA GÖRİSON (Maliye Bakanlığı Tem-
sıi'loisi İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Esas belediyelıer kanunumda düşüne
ceğiz biz 'bunu. 

O R G F J N E R A L HAYDAR SALTIK. (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Sayım 'Başkanım, foir 
şey sormak istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurum. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK ı(Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başlkanım, eğer 
Maliye Bakanlığı gümrüklerden alınan verginin, de
vamlı olarak Hazineye irat kaydırılmasını öngörüyorsa 
bu maddenin geçici 'olmasının nedenimi anlayalmadiım. 

Neden geçici madde oluyor? İBu kanun yürürlükte 
oldukça bu madde de yürürlükte olacak demektir. 

BAŞKAN — Buyurum Sayın 'Bakanlık Temsilcisi. 
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MUSTAFA GÖRSON '(Maliye Bakanlığı Temsil
cisi - İhtisas 'Komisyonu Üyesi) — Şöyle arz edeyim 
Sayın Başkanım: 

Bunun formüle edilmesiyle ilgili olarak ©akanlık-
tta kurulan vergi komisyonunda da detaylarıyla konu
yu tartıştık. Aslında biz 'bu '•% 15 payı yürürlükten: 
kaldırıp, ithalattan alınan Damga Resmine 'belirli 
oranda zam yaparak bunun getireceği Gümrük Ver
gisi inceltimesini telafi etmek istiyorduk. Fakat, itha
lattan alınan Damga Vergisine yapılacak zamla bu 
kanunun yürürlük tarihi arasında belirli bir tedahül 
Olabilir ve sistem aksamadan işlemeyebilir. Arada bu 
verginin tahsilatı açısından zaman yönünden problem 
çıkaJbilir diye bunu geçici madde olarak düzenleyip, 
bu şekliyle muhafaza etmek, daha sonra yapılacak 
ikinci bir düzenlemeyle ithalattan alınan Damga Ver
gisi içerisinde... 

BAŞKAN — (Hemen kalkacak mı bu? Yani geçi
ci demeye lüzum yoktu. O kanun çıkarken, «filanı 
kanunun şu maddesi kaldırılmıştır» denebilirdi. 

Başka bir soru varmı efendim?.. 
ıBu kanun hazırlanırken belediyelerle de konuşul

du mu? 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN '(İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Komisyon ola
rak biz, İstanbul Belediyesi, Ankara 'Belediyesi, iki 
tane de küçük belediye 'temsilcisini buraya çağırdık 
ve burada Ibütün komisyon çalışmalarına katıldılar. 

BAŞKAN — Ne diyorlar? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Onlar da bu uygulamanın ya-
nındalar. Gelirlerini artırulma'sından da öteye, bil
hassa muntazam gelire sahip olmak... 

BAŞKAN — Buna razı onlar? 
.TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet Sayın 'Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar hiç alamadıkları için, 
razılar... 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Kâğılt üzerinde kalan bazı ra
kamların, belediye akışını sağlayacağı yönünden çok' 
müspet karşıladılar Komisyonda. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

Geçici 1 nci madde üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 5237 sayılı Belediye Ge

lirleri Kanununun 25 ve bu Kanunun 3 ncü maddesi
nin (a) fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan 40 nci mad
desi gereğince alınmakta olan tellallık resminin aynı 
usulle dağıtımına devam olunur. 

BAŞKAN — Bu geçici 2 nci madde Komisyon
ca ilave edilmiş. Niye bunu ilave ettiniz? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu kanunda 
dağınık durumda olan birçok vergiler tek bir paket 
içinde toplanırken, bu arada bu tellallıkla ilgili hük
mün de topyekûn yeni hazırlanan % 51ik paketin içi
ne konmadığı görüldü ve bu geçici hükümle de bura
dan elde edilen gelirin aynen dağıtılması esas alındı. 

'BAŞKAN — Bu Tellallık Resmi mühim bir şey 
tutuyor mu? 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim Sa
yın Başkanım •:• 

5237 sayılı Kanunda Tellallık Resmi diye bir mü
kellefiyet var. Bu mükellefiyete göre, bakanlıklar ve 
genel müdürlüklerin yaptıkları ihaleler üzerinden alı
nan % 1 nispetindeki Tellallık Resmi belediyelere 
verilmiyor, doğrudan doğruya İller Bankasına verili
yor. İller Bankası bu parayı kendisi kullanıyor Ve İl
ler 'Bankasının teklifi uyarınca Komisyonda bu sis
tem devam etsin istendi, yani bakanlıklar ve genel 
müdürlüklerin yaptıkları ihalelerden alınan Tellallık 
Resmini eskiden olduğu gibi yine İller Bankası ala
cak. 

BAŞKAN — O halde bu yine İller Bankasına 
gelecek? 

MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi - İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yani belediyeler almıyor bunu? 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Bunu İller Bankası alıp belediye
ler için kullanacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani niye dağıtacak? 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Dağıtmazsa... Ötekine müeyyide ko
nuldu, '% 10, vermezse falan, dedik; buna ait bir şey 
koymadık. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı)' — Sayın Başkanım, zaten İller 
Bankası belediyelere hizmet .maksadıyla kurulmuştur. 
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Bu parayı mutlaka belediyeler için kullanacaktın 
Aksinin varit olacağı düşünülmedi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki. 
Buyurun Sayın Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
geçici 2 nci maddede «5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 25 ve bu kanunun 3 ncü maddesinin (a) 
fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan 40 nci maddesi ge
reğince 'alınmakta olan 'tellallık resminin aynı usulle 
dağıtımına Idevam olunur» Ideniyor. Böyle bir madı-
de koyacağımıza 3 ncü maddenin... 

BAŞKAN — 40'ı kaMırırız. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 40'ı kaldırırız 
oradan, mesele halledilir efendim. Halledİlemeyen bir 
tarafı var herhalde. 

BAŞKAN — Yalnız 25 yok. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Eekreteri) — 25, o şeyin alına
cağına amir, öbürü de nasıl alınacağına amir efen
dim. 

'BAŞKAN — 40 nci madldede ayrıca başka bir 
şey de mi vardı ki kaidırdik biz onu? 

MUHABERE YARBAY ALTTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Müsaade ederseniz arz edeyim 
Sayın Başkanım. 

.BAŞKAN — Evet 

/MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bu kanunla 
biz 5237 sayılı Kanunun 4Q nci maddesini de ka'dlırı-
yoruz. 

BAŞKAN — Niye kaldırıyoruz? İşte burada da 
devam olunur diyoruz. 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üye'si) — Bunu arz ekleyim Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN —Evet. 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Genel bütçeden belediyeler ve 
il özel idarelerine pay verilmesi hakkındaki kanunu 
ayrı bir kanun olarak düzenledik. Halbuki 5237 sa-

• • —I 

yılı Kanun belddiyelerin öz gelirleriyle ilgili Kanun
dur. 'Dolayısıyla biz ora'daki hükümleri kaldırmak 
suretiyle, Belediye Gelirleri Kanununu, kendisine has, 
sadece (belediyelerin öz gelirlerini ilgilendiren bir ka
nun, 'bunu da Id'evletten pay verilmesi hakkınldaki bir 
kanun olarak düşüridük. Bu 5237'nin kaldırılan 40 nci 
madde'siride Tellallık Resmiyle ilgili dağıtım usulleri 
'belirtiliyor. Bu geçici malddeyi koymak 'suretiyle 
ileride yapacağımız belediye (gelirleri kanununun dü
zenlenmesinde bunu nazarı itibara alacağız, dolayı
sıyla bu yürürlükten kalkmış olacak. Bu zamana ka
dar yürürlükte kalacak Sayın Başkanım. 

Arz öderim. 
BAŞKAN — Onun için geçici makide olarak ko

nuldu diyorsunuz? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet. 
BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde başka 

söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylari'mıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü ma'ddeyi okutuyorum : 
Yürürlük :' 
MADDE 4. — Bu Kanun l1 . 3 . 19)81 tarihinde 

yürürlüğe girer., 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci malddeyi lökutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — 5 nci ma'dde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza isunuyorum : Kabul edenler... 

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

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 dakika aradan sonra toplanmak üzere oturumu 

kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 16.50 

• • • 

— 254 — 



M. G. Konseyi B : 37 2 . 2 . 1981 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Orgenerali Nurettin ERSÎN (K, K. K. ve Milli GttvetiEk Konseyi Üyesi) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. jK. ve Mitti Güvenük (Konseyi Üyesi) 

Oranıiral Nejat TÜMER <Dz. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin 2 nci oturumunu 
açıyorum. 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
126 ve 134 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/103) 
(S. Sayısı : 140) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında yer 
alan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ve 
134 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve ihtisas Komisyonu Raporunun görüşme
lerine başlıyoruz. 

Rapor 140 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Mtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil

cileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde müzakere açıyo

rum. 
Söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 
Söz isteyen üye olmadığına göre, maddelere ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ve 134 
ncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 126 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

'Madde 126. — Disiplin cezaları, Bakanlar Kuru
lunca veya ortak kararla atanan memurlarda ilgili 
Bakan, diğer memurlarda atamaya yetkili amir, ît 
Milli Eğicim Disiplin Kurullarının görüşlerine daya
nıyorsa vali ve mahkemelerle, adliyeye bağlı daireler 
memurlarına Adalet Komisyonları tarafından verilir. 

BAŞKAN — Kanunun 1. nci maddesiyle değişti
rilen 126 nci madde hakkında Komisyonun kısa bir 
açıklamasını rica edeceğim. 

(1) 140 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 126 nci maddesi memur
lara disiplin cezalan verilmesini; Bakanlar Kuru
lunca veya ortak kararla atanan memurlarda ilgili 
Bakan diğer memurlarda bu memurları atamaya yet
kili amir, mahkemeler ve adliyeye bağlı daireler me
murlarında ise adalet komisyonları tarafından ceza 
verilmesini amirdir. 

Uyarma ve kınama cezalan sicil amirlerince doğ
rudan doğruya verilebilmektedir. 

Ayrıca 134 ncü maddesi ise, Devlet memurlarına 
ceza vermeye yetkili disiplin kurullarını açıklamak
tadır. Burada, «Disiplin ve soruşturma işlerinde ka
nunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum mer
kezlerinde bir yüksek disiplin kurulu ile her ilde böl
ge esasına göre çalışan kuruluşlarda «bölge merkezin
de ve kurum merkezinde birer disiplin kurulu bulu
nacağını» belirtiyor. 

«Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, 
görüşme ve karar usulü, hangi memurlar 'hakkında 
karar verebilecekleri gibi hususlar yönetmelikle dü
zenlenir» 'hükmünü getirmiştir. 

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının 400 bini aşkın 
öğretmen adedinin oluşu ve son yıllarda disiplini 
sağlamaktaki çeşitli zorluklar nedeniyle, illerde «'Mil
li Eğitim Disiplin Kurulu» kurulmuştur. Ancak, ku
rulan 'bu İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının aldı
ğı kararlar, 134 ncü maddede, «Milli Eğitim Disiplin 
Kurulu» kurulacağına amir açık bir hüküm olmadı
ğından, Danıştayca iptal edilmiştir. 

Şimdi, sıkıyönetim komutanlıklarının, valiliklerin 
ve Milli Eğitim Bakanlığının Hükümete vaki müra
caatlarında, bir çok disiplin konusunun Bakanlığa 
kadar geldiği, bunların Bakanlıkta biriktiği ve dos
yaların incelenmesinin 10 - 15 yıl aldığı bildirilmiştir. 
Bu maksatla, konuların içinde olduğu il çapında, 
bu cezaların verilmesini öngören kanun tasarısı su
nulmuştur. 

— 255 — 



M. G. Konseyi B : 37 2 . 2 . 1981 O : 2 

Yeni tasarı ile daha önce Bakanlık kademesine 
kadar gelen dosyalar, bundan böyle illerde kurula
cak İl Disiplin Kurullarında incelenecek ve karar 
için valiye sunulacaktır. Vali bu konuda ceza kararı 
verdikten sonra, temyiz yolu şeıklinde, Bakanlığa da 
müracaat yolu açık bırakılmaktadır. 

Sayıln Başkaınım, bu 2 mıadde üzerindeki değişik
likle, halülhaiznıdıa ayrıca 6 bin adat birikmiş dolayanın 
da İTkırde, mıaihaffinıdb inüelıenlmielsi içilnı, Komiiısyıonıuı-
mıuızca bir geçici madde tasarıya eklenımıiştıir. Hükü
met tasarısına ilaveten Komiısıyonymuızun öngördüğü! 
husus budur. 

Arz öderim. 

BAŞKAN — Hüıkümıet tasarıısıınia bir ilave yapıl
mış; buna Hükümet de kıaıtalıyor mu?.. 

BAHİR SORGUÇ (Mili Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi İhtisas Kornlisyonu Üyesi).— Ka'ti'lıyiorüiz efen
dim. Yalnız «Ek Geçidi Madde» Şekillimde dbğil «Gö-
çici Madde» olarak düzenlemıesinde yanar valr. Çünlklü 
bu 657 sayılı Kanuna ek değildir, bu kanuna gıeçlicli 
ıbir madde korumasıdır. «E:k» ısiözoüğü kaildir ılırisa da
ha isabetli, olur. 

BAŞKAN — Şimdi 1 nci maddeyi gö'rtüşüytoıruız, 
Komisyon açıkialmiasıında geneleşıtıirdliği içlin, Hükü
met temsilcisi ek geçidi madde üzerimde bıir dlüzieinfe-
ıroe taftep etmlektetdiir. Şurası geldiğimde bu kıomıu gö
rüşülecektir. 

1 ncıi madde üzerimde başka söz isteyen üye vari 
mıı efendim?.. Yok. 

O halde maıdldleyiı oylarımıza sunuyorum: Kalbuf 
edenler... Etrnieyenller... Kaibul edilimişitliır. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Aynı Kanunıum 134 ncü mlaidldles'i-

nün hiıliinci fıkrası aşağıdaki ışekiiide dfeğlişıtiriiilmişlıir. 
Madde 134. — Disiplin ve soiruştuırımia işlleıründel 

kanunlarla verilen gıöravlöri yapmak üzere kurum 
mienkeziilrtde b:r Yüksek Disiplin Kurulu ile her ildie, 
bölge leöasi'na göre çalışan 'kuruluşlarda bölge nıei"-. 
kezi'nde ve kurum merkezinde ayrıca Miiiü Eğinlimi 
milidürlüklerimde birer DisüpHim Kurulu bulunur. 

BAŞKAN — Bu miadidle üzeriindie, Komisyon az 
öndeki açıklaması sırasında bilgi verdiler. Buna ilave 
edeceğiniz, açıklayacağınız bir husus var mı?.. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (thüsas Ko-
mılsıyonu Başkanı) — Sayın Başkaniim, başka iliave 
edeceğim bir hulsuis yok. Yalnız, bundan önceki uy-t 
gulanmıaik istenen, fakat Danıştayca iıpital edilen bu , 

uygulama esası tekrar hukuken gdfeklillrniış olacak ve 
bundan sonra da bir iptali söz konusu ofaayacıalktur. 

Arz adenim. 
BAŞKAN — Hükümet temsilcisiınlin bir dliiyeoeği 

var mı?.. 
BAHtR SORGUÇ (Mili Eğitim Bakanlığı Tem-

si'Ieilsii İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başikıa'nıım, 
Ibir dıiyeceğimıiz yok. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı efıediim,?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuıyorum: Kaibul edeler... 
Eltaeyenler... Kaibul edıillmiişti;ir,r 

Ek geçici macSdbyiı okıuıtuyoruim : 
EK GEÇİCİ MADDE — Halen sonuçlandırılma-

mış disiplin ve soruşturma işlelrniterinde bu Kamuın 
hükümfcrıL uygulanır. 

BAŞKAN — Hükümet sözcüisiünün «Ek geçici 
madde» kısmının «Geçici madde» olarak düzeltilmesi 
şeklinde bir önerisi vardı, Komisyonun bu konudaki 
görmüşü nedir? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu Hükümet 
teklifine Komisyon olarak katılıyoruz. Bu, zaten 65H 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ek bir kanun ola
rak çıktığına göre ayrıca burada «ek» kelimesinin 
ilavesine gerek görülmemektedir. «Geçici madde» ola
rak metne girmesi fikrine katılıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu hususta söz almak isteyen sayın 

üye var mı efendim?.. Yok. 
O halde «Ek» kelim'eslılnli kaldırarak, maddeyi «Ge

çici Madde» olarak oylarınnza sunıuyorium: Kabul 
edenfer... ıBümeyenler... Kabul löditaiŞıtir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen sayın üye?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKATSf — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edeler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
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4. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nunun 66 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2129) (S. Sayısı : 138) 

'BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 4 ncü sıra
sındaki «2490 sayılı 'Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve bu konudaki Bütçe - Plan Komisyonu raporu 
138 sıra siaiyı ille tfaisiıp, dağıltimıışıtır. 

Komisyonu sözcüsü burada, yalnız ilgili bakanlık 
temsilcisi henüz gelmemiştir. 

Kanun teklifi ilgili bakanlık temsilcisi gelmeden 
görüşülebilir mi?. 

<.«•»-. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 2490 sayılı Ka
nunun üzerinde değişiklik yapılmaktadır, Hükümet 
temsilcisinin bulunmasında fayda vardır. 

Sayın Başkanım, tensip buyurulursa gelecek birle
şimde Hükümet temsilcisi geldikten sonra görüşelim. 

BAŞKAN — O hallide Hükümet temsilcisinin ıbura-
da olmaması nedeniyle kanun teklifinin görüşülmesi
nin ertelenmesi hususunu oyunuza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu bulunma
dığından tespit olunacak gün ve saatte toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapıanma Sıa'atî : 17.40 

>m-<^^ 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

37 NCİ BİRLEŞİM 

2 Şufbalt 1981 Paaartesi 

Saa t : 14,(M> 

I. — SORUŞTURMA VE YÜCE DİVANA 
SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — Sosyal Güvenlik eski Balkanı Hilmi İşgüzar' 
in Bakanlığı zamanında kayırma, usulsüzlük, yolsuz
luk nüfuz ticareti, vazifeyi, suiistimal, menfaat temini 
suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumunu ve BAG-KUR'u 
zarara soktuğu iddialarını soruşturmak için Anayasa
nın 90 ncı, Anayasa Düzeni Hakkındaki 2324 Numa
ralı Kanunun 2 nci ve Milli Güvenlik Konseyi Yasa
ma Göreıvleri İçtüzüğünün 20 nci maddeleri uyarınca 
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin öner
gesi üzerine kurulan Soruşturma Komisyonu Raiporu. 
(9/1) (S. Sayısı : 135) 

II. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 926 sayılı Türk Silalhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun 137 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 

Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma 
Komsiyonu Raporu. (2/34) (S. Sayısı : 141) 

2. — Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/125) 
(S. Sayısı : 139) 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
126 ve 134 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/103) 
<ıS. Sayısı : 140) 

4. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 66 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/29) (S. Sayısı : 13'8) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 139 

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 

Raporu. (1 /125) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 2 Ocak 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-726/07768 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.12.1980 tarihinde kararlaş
tırılan «Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim, 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1. Halen yürürlükte bulunan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilk beş maddesi Genel Bütçe vergi 
gelirlerinden belediyelere verilecek paylarla ilgilidir. 

Ancak zaıman içinde, paylan düzenleyen bu maddelerin üçü yürürlükten kaldırılmış, ancak ikisi uygulama
da 'kalabilmiştir. Bu iki hükme ilaveten çeşitli vergi kanunlarında belediyelere pay verilmesine ilişkin dağınık 
ve insicamsız hükümler mevcut bulunmaktadır. 

Yeniden düzenlenerek Bakanlar Kuruluna sevkedilrriiş bulunan Belediye Gelirleri Kanunu, belediyelerin 
verg'i, harç ve katılma payları gibi öz gelirlerini düzenlemelkte, çeşitli vergilerden belediyelere pay verilmesini 
sistem olarak ihtiva etmemektedir. 

Bu bakımdan, belediyelerin acil gelir ihtiyacı gözönüns alınarak biran önce kanunlaşmasına çalışılan 
Belediye Gelirleri Kanununun yanıisıra, belediyelere çeşitli verg'i kanunlarıyla belli bir sistemden mahrum ola
rak verilmekte bulunan payların, bu tasarıyla yeniden tedvini uygun görülmüştür. 

Belediyelere, merkezi idare vergi gelirlerinden % 5 oranında dtomatik olanak pay verilmesini öngören bu 
Kanun Tasarısı, hem soruna çözüm getirmekte, hem de belediyelere verilen vergi gelirleri payına binde 5 - 6 
oranında zaim yapmaktadır. 

2. Çeşitli vergi kanunları ile il özel idarelerine Genel Bütçe vergi gelirlerinden pay verilm'ektedir. 
Bu paylardan, Emlak Vergisinden verilmekte olanı otomatik ödeme esasına, Akaryakıt İstihsal ve Motorlu 

Kara Taşıtları Vergileri ile trafik para cezalarından olan paylar ise, ödenek esasına bağlı bulunmaktadır. 
İl özel idarelerine verilen payların son beş yıl içinde Genel Bütçe vergi gelirleri içindeki payı binde 9,1'dir. 
Tasarı ile bu oran binde 0.9 oranında artırılmakta, ayrıca ödeme otomatik esasa bağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Mıadde 1. •—Bu madde, Genel Bütçe vergi getrleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere ve il özel idarele
rine verilecek olan payların hesaplanması ve dağıtılmasıyla ilgilidir. Tasarının bu maddesi, vergi gelirleri tah
silat toplamı üzerinden belediyelere yüzde 5, il özel idarelerine de yüzde 1 oranındaki payların devrini ön
görmektedir. Halihazırda çeşitli kanunlarda yer alan pay verme hükümlerine göre, belediyelere verilmesi ge-
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reiken vergi gelirleri payının, son beş yıllık ortalaması 'binde 44; il özel idarelerine verilmesi gereken vergi ge
lirleri paylarının son beş yıllık ortalaması ise binde 9.1'dir. Tasarı, bu oranı belediyeler için binde 6 oranında, 
il özel idareleri için binide 0.9 oranında artırmaktadır. 

Belediyelere ve il özel idarelerine verilecek paylar, otomatik ödeme esasına bağlanmıştır. Böylece vergi pay
larının bütçe kanunlarıyla kısılmasının önüne geçilmektedir. Yürürlükteki bazı vergi kanunları, vergi paylarını 
ödenek esasına bağlı tutmakta ve bütçe imkânları konulması gerekli ödeneklerde kısıntı yapılması sonucunu 
doğurmakta idi.. Tasarıda öngörülen sistem bu mahzuru bertaraf etmektedir. 

Maddede Vergi gelirleri tahsilatından İller Bankasında toplanan payların yüzde 80'inin nüfus esasına 
göre belediyelere dağıtılması, yüzde 20'sinin ise ortak fon olarak İçişleri Bakanlığı emrinde kalması hükme 
bağlanmıştır. Bu fondan yapılacak ödemeler hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecektir. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesi, vergi gelirleri tahsilatından verilecek payların tahsiline ilişkin esasları 
İhtiva etmektedir. Maddeye göre, gelir saymanları payları süresinde İller Bankasına yatırmadıkları takdirde 
yüzde 10 gecikme cezası ödeyecdklerdir. Aynı şekilde İller Banlkası da kendisine tevdi edilen payları ertesi 
ayın 15'ine kadar ilgili kuruluşlara intikal ettirmeye mecbur tutulmuşitur. Gönderilmesi geciken paylar için 
İller Bankasına yüzde 10 gecikme cezası konmuştur. 

Madde 3. — Bu madde, çeşitli kanunlarla Genel Bütçe vergi gelirlerinden, belediyelere ve il özel idarelerine 
verilen paylara ilişkin hükümlerin kaldırılmasını hükme bağlaimaktadırj 

Madde 4. — Tasarının hu maddesi, bir geçici madde ihtiva etmektedir. Bu maddeye göre, Gümrük Vergi
sine dklenen yüzde 15 nispetindeki pay, Gümrük Vergisi ile birlikte tahsil edilecek ve Hazineye irat kaydedile
cektir. 

Madde 5. — Bu madde Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir. 
Madde 6. — Bu madde Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamaktadır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu * 29 Ocak 1981 
Esas No. : 1/125 

Karar No. : 26 

Miltli GüvemÜik Koimseyii BaşkjanBığraıla 

Belediyelerle ve İıl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergji Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Bilindiği igibi 50f'lli yıllardan itibaren ülkemiz gittikçe artan 'bir hızla nüfus artışı ve şehirleşlme olgu
suyla karşı karşıyadır. Bu durum mahalli idarelerin görev ve hizmet alanlarını genişletmiş ve idareleri ye
ni mali kaynaklara muhtaç hale getirmiştir. 1961 Anayasası genel idare içinde malhalL'Ji idaretons de yeır 
vermiştir. ' 

Gerek Anayasa hükmü, gerekse zaruretler, merkezi yönetimi ve yasama organını mahalli idarelerin 
güçlendirilmesi yönlünde hardkete geçirmişse de bugüne kadar yapılan çalışmalardan yeterli sonuç alına
mamıştır. 

'Mahalli idarelerin kaynaklarını öz gelirleri ile çeşitli vergi kanunlarından kendilerine vedian paıylıar 
oluşturmaktadır. Kamu oyunca da 'bilindiği ve yukarıda da bei'ıirttiildliği gi'b'i hJizmiEiMer için yaterüiz otan 
bu kaynaklardan mahalli idarelere vergi kanunlarıyla 'verilen paylar hu tasarı ile artırılmaktadır. 

Tasarı, Belediyelere verilmesi gereken vergi gelirleri payını hinde 6 , İl Özel İdareleri payını binde 0.9 
oranında artırmaktadır. Ayrıca, bu payların verilmesi otomatik ödeme esasına bağlanmaktadır. Halihazırda 
bazı vergi payları ödenek esasına bağlı tutulmakta ve ödeneklerde kısıntı yapıldığı takdirde mahalli idareler 
güç durumda kalmaktadırlar. Tasarıdaki otomatik ödeme esası yasalaştığı takdirde bu mahzur da ortadan 
kalkacaktır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 139) 



Tasan ayrıca payları zamanında yatırmayan görevlilere ve kuruluşlara da gecikme cezaları verilmesi 
esasım getirmektedir. 

Malhalli İdarelerin, günün şartlarına göre ve hizmetin gereklerini yerine getirecek şekilde, güçlendiril-
messinden yana olan Komisyonumuz, tasarıyı olumlu bulmuş ve maddelerin incelenmesine geçmiştir. 

1 nci madde Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üzerimden Belediyelere ve ti Özel İdarelerine 
verilecek payların hesaplanmasını ve dağıtı'ımasını göstermektedir. 

Maddenin Komisyonumuzca aynen ka'bulü uygun mütalaa edilen birinci fıkrasına göre Genel Büt
çe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üzerinden Belediyelere j % 5, İl Özel Ddarelerine de % 1 niispetinde pay 
verilecektir., 

Payların İller Bankasına yatırılmasına dair ikinci fıkraya «.... tahsil edilen ayı izleyen » 
ibaresi eklenrniştir. Böylece fıkraya açıklık getirilmiş ve gelir saymanlarının Belediye ve İl Özel İdare pay
larım tahsili izleyen ayın sonuna kadar İller Bankasına yatırmaları gerektiği 'hükme bağlanmıştır.j 

Üçüncü fıkranın sadece ilk cümlıesi üçündü fıkra olarak düzenlıenmıiştiir. Yapılan değişiik'iikl/e İller Bankasında 
toplanan Belediye ve İl Özel İdare paylarının dağıtımının planlanmasının İçişleri Bakanlığınca bildirile
cek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. Son nüfus sayımı deyiminden 
başka kuruluşlarca yapılan kısmi sayımların anlaşılacağı endişesi ile «son nüfus sayımı» 'ibaresi «son ge
nel nüfus sayımı» şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca dağıtımıdan maksadın dağıtımın planlanıması olduğu 
açıklığa kavuşturulmuş, bu fıkranın maddenin son fıkrası ve 2 nci maddenin 2 ncd fıkrasıyla zıt mahi
yette hüküm taşıması önlenmiştir. 

1 nci maddeye Komisyonumuzca eklenen dördüncü fıkra ile İller Bankası kaynaklarının, borçlarını 
ödemekte titiz davranmayan bazı sorumsuz 'belediyelerce kurutulmaisını önlemek amacıyla Bankaya Be
lediyelerin vakti gelirmiş 'borçlarımın ıtakısitlıari'ni kesme yötkisli tanımımıştır. 

1 nci maddenin tasarı, metnindeki üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, İller 'Bankasında toplanan Belediye 
ve U Özel İdare paylarının % 20'sinin ortak fon olarak İçişleri Bakanlığı emrinde kalacağını Ihükine bağ
lamaktadır. Bu hüküm dolaylı olarak İller Bankasının İçişleri 'Bakanlığına bağlanmasına yol açacak, 
İmar ve fekân Bakanlığının Banka ile olan ilişkilerini güçleştirecektir. Bankanın çalışmasını güçleştirme-
mek amacıyla Ibu ihülküm Komisyonumuzca maddeden çıkarılmıştır., 

Belediyelıere ve il özel idarelerinıin arta kalan % 20 paylarının, belediye dçin. İçişleri ve İmar ve İskân 
'bakanlıklarınca birlikte, ıiıl özel idareleri için İçişleri (Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklere göre dağıtıla
cağı maddenin son fıkrasında kabul edilmiştir. 

2 nci ımıadde vergi gelirleri tahsilatından verilecek payların tahsilline ilişiklin esasları düzenlemektedir. 

(Bu maddemin dlkıinci fıkrasında belediye paylarının ilgili 'belediye vö dil özel idarelerine gönderileceği, 
gönderilmesi geciken payların % 10 fazlasıyla beledi yelere ödeneceği hükme bağlanmıştır. Her ne kadar fık
ranın bir yerinde il özel idarelerinden 'bahsedıilınıişse de anlamı tamamlamak ve maddenin yanlış anlaşllma-
sımı önlemdk amacıyla iki yerde daha il özel idarelerinden 'bahsedilmesi gerekmektedir. Komisyonumuz fık
rada yaptığı düzeltime ile bu eksikliği gidermiş, İler Bankasının vergi paylarını tahsil edilen ayı izleyen ayın 
15 nci günü lakşamına kadar ilgili kuruluşa göndereceğini açıklığa kavuşturmuştur, 

3 ncü madde kaldırılan hükümlerle ilgilidir. 
Maddenin (a) fıkrasında 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 ve 2 nci maddeleri yürürlükten kal

dırılmaktadır. Bu tasarının getirdiği bükümler yasalaştığı takdirde aynı kanunun benzer hükümler ihtiva 
eden 40, 41 ve 42 nci maddeleri de gereksiz kalacağından Koırnlsyonuımuzca fıkra kapsamına alınarak yürür
lükten kaldırılması tensiplerine sunulmuştur. 

Maddemin ı(ıb) fıkrasında yürürlükten kaldırılan kanunlar arasında sayılan 197 sayılı Motorlu Kara Taşıt
ları Vergisi Kanununun adı Milli Güvenlik Konseyine e1 kabul edilen 26 . 11 . 1980 tarih ve 2348 sayılı Ka
nunla «Motorlu Taşıtlar Vergisi» sekilinde değiştirildiğinden bu fıkra da Komisyonumuzca düzeltilmiştir. 

ı% 20 paylarla oluşturulan fonların dağıtımını düzenleyen 7116 sayılı İmar ve İskân Vekaleti kuruluş ve 
vazifeleri hakkında Kanunun 18 nci maddesi; bu fonların dağıtımı tasarı yasalaştığı takdirde değişik şekilde 
yapılacağından, Komisyonumuzca 3 ncü maddeye eklenen (c) fıkrası ite yürürlükten kaldırılmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 139) 



_ 4 — 

4 ncü ımiadde geçici 1 nci maddenin çerçeve maddesi niteliğindedir. Bir kanundaki geçici madde, çerçe
ve madde yapılması ıkanum tekinliğime aylkırı olduğundan «iMadde 4. — Bu Kanuna aşağıdaki geçici mad
de leiklıenmiiştir.» şeklindeki hüküm metinden çıkartmıştın 

Geçidi 1 nci madde 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi gereğince Gümrük Velrgisinıim 
!% 15 M nispetlinde ailınmaikta olan payın tahsilline de vaım olunacağını hüikıme ıbağlaımaktadır. Oysa 3 mcü mad
denin (a) fıkrası ile ıbu madde yürürlükten kaldırılmış tır. Yürürlükten kaldırılan bir madde hükmüne göre (iş
lem yapıldığının sanılmasını önlemek gayesi lile maddede gerelkli ifade düzelfci'lmeisi yapılmıştır. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 25 inci maddesi uyarınca (belediyeler tellallık resmi alımaik'tadiırlar.; 
Aynı Ikanunun 40 ncı maddesine göre ise, bu resmin 'bir kışımı İçişlerıi Balkanlığı emrinde İller Bankasında 
'belli bir fonda toplanmalktadır. 40 ncı madde tasarının 3 ncü madde'slnin '(a) fıkrası ile yürürlükten kaldırıl
dığından ıtellallıık resminin ne olacağı sorusu ortaya çıikmalktadır. Komisyonumuz .bu sorunu halletrnelk amacıy
la tasarıya eklediği geçici 2 nci madde ile tellallık re&m inin aynı şekilde dağıtımına devam olunacağımı kabul' et
miştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 5 ve 6 ncı ımaddeieni, madde numaraları teselsül ettirilerek 
4 ve 5 nci maddeldr olaralk aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz mahalli idarelerin imkânlarını artır an bu tasarıyı yerimde (bulmuşsa da sağlanan yeni im
kânların sorunları çözmede yeterli olamayacağımın da bilinci İçindedir. 

Demokrasinıiın okulu sayılan mahalli idarelerin daha da geniş kaynaklara sahip kılınması temennisiyle 
raporlumuz Milli Güvenlik Konseyimin onayıma saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Erhan GÜRCAN 

Tuğamiral 

Proje Yetkilisi 
Alt an ATEŞ 

Muhabere Yarbay 

Üye 
Fethi AYTAÇ 

İçişleri Bakanlığı 
Mah. İd. Gen. Müdürü 

Üye 
Mustafa GÖRSON 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Gen. Müd. Başyardımcısı 

4 Üye 
Melih DOĞAN 

îmar ve İskân Bak. Müsteşar Yard. 

Üye 
Emcet ÖY 

İller Bankası 
Genel Müdür Yard. 

Üye 
Tandoğan GÜÇBİLMEZ 

Başbakanlık D. P. T. 
Planlama Uzmanı 

Üye 
Bilgin SOY ER 

Ankara Belediyesi 
Hesap İşleri Müdürü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Payların Hesaplanması ve Dağıtımı : 

MADDE 1. — Genel Bütçe vergi gelirleri, tahsilat toplamı üzerinden belediyelere yüzde 5, il özel idare
lerine de yüzde 1 nispetinde pay verilir. 

Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık olarak hesaplanıp takibaden ayın sonuna kadar İçişleri Bakanlığı 
emrine ayrı ayrı hesaplara kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. 

İller Bankasında içişleri Bakanlığı emrinde toplanan ıbelediye ve il özel idare paylarının % 80'i belediyelere 
ve il özel ddarelerime aiıt hisse olarak her ay sonunda banka tarafımdan son nüfus ısayımı sonuçlarına göre 
ilgili kuruluşlara dağıtılır. Arta 'kalan % 20 nispetindeki paylar ise ortak fon olarak İçişleri Bakanlığı emrinde 
kalır. 'Belediyelere ayrılan ortak fondaki payların dağıtımı, içişleri ve İmar ve İskân bakanlıkları, il özel ida
relerine aiit ortak fondaki payların dağıtımı da İçişleri Bakanlığı tarafından ihazırlanacak yönetmeliklere göre 
yapılır. 

Payların Tahsiline İlişkin Esaslar : 

MADDE 2. — Belediye vs il özel idare paylarını 1 nci maddede yazılı süre içinde İller Bankasına yatır
mayan gelir saymanlarından teslimi gereken meblağlar % 10 fazlasıyla tahsil olunur. 

İller Bankası, kendisine yatırılan ve 1 nci maddedeki esaslara göre ayrılmış bulunan ıbelediye paylarını 
takibeden ayın 15 nci günü akşamına kadar ilgili belediye ve il özel idarelerine göndermeye mecburdur. Gön
derilmesi geciken paylar, İller Bankasınca belediyelere % 10 fazlasıyla ödenir. 

İller Bankası ve gellir saymanları hakkımda yukarıdaki fıkralar uyarımca yapılacak işlemler bağlı bulunduk
ları (bakanlıklarca yürütülür. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 3. — a) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 ve 2 nci maddeleri, 
b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 nci maddesinin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 

38 nci maddesinin ve 197 say ıh Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin belediye ve il 
özel idarelerine pay verilmesine ait hükümleri ile bu kuruluşlara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine 
ilişkin diğer hükümler, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Hükümler : 

MADDE 4. — Bu Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi gereğince Gümrük Ver
gisinin % 15'i nispetinde alınmakta olan payın tahsiline devam olunur. 

Bu suretle tahsil olunan pay, gümrük vergisiyle birlikte Hazineye irat kaydolunur. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 139) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ {METİN 

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay , Verilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Payların Hesaplanması ve Dağıtımı : 

MADDE î. — Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat [floplaımı üzerinden Belediyelere % 5, İl Özel İdare
lerine de |% 1 nispetinde pay verilir. 

Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık olarak hesaplanıp tahsil edilen ayı izleyen ayın sonuna 
kadar İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı hesaplara kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan belediye ve İl özel İdare paylarının % 80%in Bele
diyelere ve İl Özel İdarelerine ait hisse olarak banka'tarafından İçişleri Bakanlığınca bMdlirilecek son genel 
nüfus sayımı sonuçlarına göre ilgili kuruluşlara dağıtımı planlanır. 

İller Bankası kendlisiine borçlu bulunan belediyelerin vakti gdkniş borçlarının taksitlerini bu paradan 
kesmeye yetkilidir. 

Artakalan % 20 nispetindeki paylardan, belediyeler ortak fonundaki payların dağıtımı İçişleri ve İmar 
ve İskân Bakanlıkları, İl Özel İdarelerine ait ortak fondaki payların dağıtımı dıa tçiışlerii Bakanlığı tara
lından hazırlanacak yönetmeliklere göre yapılır. 

Payların Tahsiline İlişkin Esaslar : 

MADDE 2. — Belediye ve İl özel İdare pajylarını 1 nci maddede yazılı süre içinde İller Bankasına 
yatırmayan gelir saymanlarından gereken meblağlar % 10 fazlasıyla tahsil olunur. 

İller Bankası, kendisine yatırılan ve 1 nci maddedeki esaslara göre ayrılmış bulunan payları ertesi 
ayın 15 nci günü akşamına kadar ilgili Belediye ve İl Özel İdarelerine göndermeye mecburdur. Gönderil
mesi geciken paylar, İller Bankasınca bu kuruluşlara, % 10 fazlasıyla ödenir. 

İller Bankası ve gelir saymanları hakkımda yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılacak işlemler bağlı bu
lundukları Bakanlıklarca yürütülür. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 3. a) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kai'ununun 1, 2, 4Q, 41 vr 42 nci maddeleri, 
b) 68012 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 nci maddesi, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 38 

nci maddesinin ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin Belediye ve İl özel 
İdarelerine pay verilmesine ait hükümleri îde bu kuı uluslara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine 
ilişkin diğer hükümler, 

c) 7116 sayılı İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 18 nci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır., 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 3 ncü maddesinin (a) fıkrası ile yürürlükten kaldırılan 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi gereğince, gümrük vergisinin j % 15'i nispetinde alın
makta olan payın tahsilime devam olunur. 

Bu suretle tahsil olunan pay, gümrük vergisi ile birlikte 'Hazineye irat kaydolunur. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 139") 
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(Hükümetin teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 5. — Bu Kanun 1.3.1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

30 Aralık 1980 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd\ 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd< 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. M en t eş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. T ut en 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milü Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 139) 
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(.İhtisas Komisyonunun teklifi) 

GEÇtCt MADDE 2. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 25 ve bu Kanunun 3 ncü maddesi
nin (a) fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan 40 ncı maddesi gereğince alınmakta olan tellallık resminin aynı 
usulle dağıtımına devam olunurs 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul1 edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 5. — Tasanmn 6 ncı maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 140 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ve 134 ncü Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Ko

misyonu Raporu. (1 /103) 

?c 
Başbakanlık 2 Aralık 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-660/07437 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
1.12.1980 tarihinde kararlaştırılan «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ve 134 ncü Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim» 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇESİ 

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ncü maddesinde disiplin cezalarının tanımı ve 
amacı belirtilmiş, 23.12.1972 günlü ve 2 sayılı Kanun hükmünde kararname ile değişik 125 nci maddesinde 
de disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller gösterilmiştir. 

©una göre, devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, kısa süreli durdurma, uzun 
süreli durdurma, geçici olarak görevden çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarmadır. Maddede bu ceza
ların •mahiyeti ve uygulanacağı fiil ve haller tadadi olara'k ıbelirtiHmişitir. 

Maddenin son fıkrasında (Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.) hük
mü yer almış 'bulunmaktadır. 

Bakanlığımız itibariyle disiplin cezalarına ve suçlarına ilişkin özel kanunlar 1702 sayılı Kanun ve bu Ka
nunim 19 - 28 nci maddeleri ile 4357 sayılı Kamunun 7 inci maddesidir. / 

657 sayılı Kanunun 126 nci maddesinde disiplin cezası vermeye yetkili amir ve merciler gösterilmiştir. 
Söz konusu maddeye göre (Disiplin cezaları Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan memurlarla il
gili Balkan, diğer memurlarda atamaya yetkili amir, mahkemeler ve adliyeye bağlı daireler memurlarına 
adalet komisyonları tarafından verilir. Uyarma ve kınama cezaları sicil amirlerince doğrudan doğruya veri
lebilir. Kısa ve uzun süreli durdurma ve geçici olarak görevden çıkarma cezalarının verilebilmesi için me
murun bağlı bulunduğu kurumun yetkili disiplin kurulunun görüşü, Devlet memurluğundan çıkarma cezası 
verilebilmesi için ise Yüksek Disiplin Kurulunun kararı şafttır.) 

Kanunun 127 nci maddesinde, disiplin cezası vermeye yetkili amirin kararı ile, disiplin kurulunun görüşü 
arasında uyuşmazlık olduğu hallerde yapılacak işlem, 128 nci maddede disiplin kurullarının karar süresi, 129 
ncu maddede Yüksek Disiplin Kurulunun karar usulü ve memurun hakkı, 130 ncu maddede savunma alın
madan disiplin cezası verilemeyeceği, 131 nci maddede disiplin cezası verilmesâ 'için adli ceza kovuşturması 
sonucunun beklenmesine gerek bulunmadığı, 132 nci maddede disiplin cezalarının kesinleştikten Sonra uygu
lanacağı, 133 ncü maddede disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden sillinriıesinin usul ve biçimi, 134 ncü 
maddede disiplin kurullarının kuruluşunun yönetmelikle düzenleneceği, 135 nci maddede disiplin cezalarına 
Ütiraz mercileri ve 136 nci maddede de itiraz süreSi gösterilmiş bulunmaktadır. 

Kanunun 134 ncü maddesinde öngörülen (Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği) Bakanlar 
Kurulunun 19.4.1974 tarih ve 7/8095 sayılı Kararı ile kabul ve 5.6.1974 gün ve 14906 sayılı Resmi Gazetede 
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yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliğin 6 ncı maddesinde getirilen ve (hizmet özellikleri bu
lunan, görev unvanlarında değişiklik olan kurumlar bu yönetmelik esaslarına aykırı olmamak şar
tıyla disiplin kurullarını bir yönetmelikle düzenleyebilirler.) hükmüne istinaden Bakanlığımızca (İl Milli Eği-
tüm Disiplin Kurulları Yönetmeliği) hazırlanarak Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşü ve Balkanlar Ku
rulunun kabulü ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konmuştu. Bu yönetmeliğe göre oluşturulan ku
rullarca verilen kararlara dayalı olarak tesis edilen işlemler aleyhine açılan davalardan Danıştayca, özet ola
rak, (657 sayılı Kanunun 134 ncü maddesinin 1 nci fıkrası muvacehesinde Devlet Memurları Disiplin Kurul
ları Yöndtmeliği) nin 6 ncı maddesi ve bu maddeye müsteniden çıkartılan (İl Milli Eğitim Disiplin Kurulla 
rı Yönetmeliği) nin yasal ve hukuki bir esası bulunmadığından, işlemin iptaline ilişkin kararlar ve
rilmesi üzerine, prosedürüne uygun olarak (İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği) yürür
lükten kaldırılmıştır. Böylece öğretmenlerin disiplin İşlerinde de ilkokul öğretmenleri itibariyle il 
disiplin kurulları, orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenleri itibariyle de Bakanlık Merkez Disiplin Ku
rulu, meslekten ve memuriyetten çıkarma cezaları bakımından da bütün öğretmenler için Bakanlık Yüksek 
Disiplin Kurulu görevli olmuş bulunmaktadır. 

Bu durum, il kamu kuruluşlarında görevli personelin çoğunluğunu teşkil eden ilkokul öğretmenlerine ait 
dosyaların, Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yöne)tmeliğiniln 4 ncü maddesine göre kurulmuş olan İl 
Disiplin Kurullarında yığılmasına, değişik unvana sahip olan ve hizmet özelliği bulunan bu kesimdeki personel 
hakkında görüş ıbildinmekte tereddütler hâsıl olmasına, işlerin sürüncemede kallmasma ve dolayısıyla cezanın 
etkinliğini yitirmesine neden olmuştur. 

Bu husus valilerin ve sıkıyönetim komutanlıklarının başvurularında devamlı olarak vurgulanmakta ve bu 
konuya çözüm getirilmesi istenmektedir. 

İster İl Disiplin, ister İl Milli Disiplin Kurulu olsun 'bunlar sadece belli disiplin cezaları için görüş bildiren 
birer ımerci olup, atamaya yetkili amir ve Bakanlığımız itibariyle bütün öğretmenlerin atanması Bakana ait ol
duğundan Kanunun 126 ncı maddesi gereğince görüşlere dayalı olarak cezanın verilmesi Bakana aittir. 

Kanunun bu hükmü karşısında bir yetki devri de söz konusu olamamakta başka bir deyimle atamaya 
ydtkili amir olarak disiplin cezası verme yetkisi Bakan tarafından müsteşara dahi devredilememektedir. 

Bakanlığımız personel sayısının 400.000'in üzerine çıktığı bilinen bir husustur. Diğer kamu personeline gö
re çalışmalarının niteliği, mesleğin ken'dime özgürlüğü, sorunlarının değişikliği ve düşünülebilen öteki etkileşimler 
nedeniyle yasa ve yönetmelikteki disiplin konularıyla ilgili hükümler bakımından Bakanlığımıza bir ayrıcalık 
tanınması gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

İlde bulunan bir disiplin kurulunun görüşüne dayalı olan cezanın atamaya yetkili amir olan Bakan tara
fından verilmesi ise, ilde belirlenen bir görüşün merkezde değerlendirilmesi gibi çelişik bir duruma neden ol
duğu gibi bu tutum İşlemin sonuçlanıp uygulama safhasına konulması sürecini uzatmakta, dolayısiyle cezanın 
etkinliğini azaltmakta ve asıl önemlisi de Bakana da yoğun işleri arasında gereksiz ve büyük bir külfet yük
lemektedir. 

Bütün bu nedenlerle, ekli tasarıdaki gibi 134 ncü maddede yapılacak değişiklikle hizmetin özelliği ve per
sonelin unvan değişikliği dikkate alınarak Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 6 ncı mad
desinin verdiği imkânlardan yararlanılarak, daha önceki yıllarda olduğu şekilde İl Milli Eğitim Disiplin Kurul
larının tekrar kurulması, 126 ncı maddenin değiştirilmesi ile de, sözü edilen yönetmeliğin 11 nci maddesi gere
ğince görev yerlerinin belirtilmesi illerdeki amirlere ait olan öğretmenlerin disiplin işlerinde görevli olacak İl 
Milli Eğitim Disiplin Kurullarının görüşüne dayalı cezaların mahallinde valiler tarafından verilmesi gerekli 
görülmektedir. 

Böylece 126 ncı maddede yapılacak değişiklikle Bakanın, yükü hafiflemiş 134 ncü maddede yapılacak de
ğişiklikle de İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının oluşmasına imkân verilmiş olacaktır. Ayrıca bu değişiklik
lerle işlemler mahallinde kısa sürede sonuçlandırılarak cezanın etkinliği artırılacaktır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 140) 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 126 VE 134 NCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİNE İLİŞKİN KANUN TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci 'Madde gerekçesi : 
İl'dd bulunan bir disiplin kurulunun görüşüne dayalı olan cezanın atamaya yetkili amir olan Balkan tara

fından verilmesi, İl'de belirlenen bir görüşün merkezde değerlendirilmesi gibi çelişik bir duruma neden olduğu 
gibıi bu tutum işlemin sonuçlanıp uygulama safhasına konulması süreçlini uzatmakta dolayısıyla cezanm etkin
liğini azaltmakta ve asıl önemlisi de Bakana da yoğun işleri arasında gereksiz ve 'büyük bir külfet yüklemek
tedir. 

Bu nedenle değişiklik önerilmiştir. 
2 noi Madde' gerekçesi : 

MiıMıi Eğitim Bakanlığı personel sayısının 400 000'dn üzenine çıktığı 'bilinen ıbir husustur. Diğer kamu per
soneline göre çalışmaların niteliği, mesleğin kendine özgülüğü, sorunlarının değişikliği ve düşünülebilen öteki 
etkileşimler nedeniyle yasa ve yönetmelikteki disiplin konularıyla ilgili hükümler bakımından Mili Eğitim Ba
kanlığına bir ayrıcalık tanınması gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bu haklımdan, 134 ncü maddede yapılacak 'değişiklikle hizmetin özelliği ve personelin unvan değişikliği de 
dikkate alınarak Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin verdiği imkândan ya
rarlanılarak daha önceki yıllarda olduğu gibi il milli eğitim disiplin kurulanının tekrar kurulması gerekli gö
rülmektedir. 

3 ve 4 ncü Madde gerekçesi : 
Bu maddeler yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

29 Ocak 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ve1 134 ncü Maddelerinim Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı Komisyonumuz tarafından incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı esas (itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iler emrine atanan lilk ve orta dereceli okul öğ
retmenlerine verilecek bazı disiplin cezalarının il çerçevesi içinde görüşülüp karara bağlanmasını öngörmekte
dir. 

Uygulamada büyük aksaklıklar ve bazı 'hallerde 10-15 yıla kadar varan gecikmeler meydana getiren «mev
cut durum» un hukuki yollardan acilen çözümlenmesi için Sıkıyönetim Komutanları ve Valiler devamlı ola
rak tekliflerde bulunmuşlardır. 

657 saydı Kanunun 126 ncı maddesine göre Kısa Süreli Durdurma, Uzun Süreli Durdurma ve Geçici 
Olarak Görevden uzaklaştırma cezaları kurumların Disiplin Kurulları tarafından verilebilmektedir. Ancak 
Disiplin KurulHarı Karar verme yenine Görüş ibMinebil inektedirler. 

Disiplin cezalarına ait kararlar aynı Kanunun 134 ncü Maddesi uyarınca kurumların merkezlerinde kuru
lan Yüksek Disiplin Kuruları marifetiyle verilebilmektedir. Daha laçık 'bir deyimle tasarı sahibi Mdllti Eğitim 
Bakanlığında bahse konu öğretmenlerden illerde görevli olanların disiplin ceftaiları ^Bakanlık Makamında nihai 
karar haline gelerek sonuçlanmaktadır. Adı geçen Baıkanluğın 400 ıbin oivarındalki öğretim kadrosunun ilere 
isabet eden miktarının disiplin ve soruşturma işlemlerinin çok fazla sayıda olması nedeniyle disiplin ve soruş
turma dosyalarının Bakanlık Merkezinde sıhhatli ve yeterli zaman içinde ele alınıp çözümlenmesi çok zor 
gözükmektedir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 140) 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/103 
Karar No. : 25 
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Komisyonumuz, Devlet Memurları Kanununun tümü üzerinde yapılan çalışmaları izfetaektedıir. Ancak me
selenin ehamımiyati ve müstaceliyetine 'binaen 657 sayılı Kanunun yeniden düzenlenmesine ikadar geçeceik süre 
içinde telMifiin hemen çözüme kavuşturulmasının önemine mıüdııiık olarak tasarıyı görüşüp ikarara 'bağlamayı 
uygun mütalâa etmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 1 noi •maddesi ile1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 inci maddesinin sadece birinci fık
rasında değişiklik önerıiltmıektedir. Değişiklik yapılmayan iki ve üçüncü fıkraların madde metninde yer alması 
kanun tekniğine aykırı olduğundan metinden çıkarılmıştır. 

126 ncı maddenin 1 ncl fıkrasında yazılı «....yetkili amıir ve İl Mili Eğitim Disiplin Kurullarının görüşle
rine dayanıyorsa Vali, mahkemeler ve adiye....:» ibaresi çok cüz'! bir değişiklikle >«.... yeltkili amir ve il ıMili 
Eğitim Disiplin Kurullarının görüşlerine dayanıyorsa Vali ve mahkemelerle adliyeye....» ibaresi haline geti
rilerek açıklığa kavuşturulmuştur. 

Taşanının 2 nci maddesi Hüküımette'n geilen şekliyle uygun görülerek bemmsenmiştir. Yalnız kanun tekniği 
yönünden değişiklik öneriimeyen maddenin 2 noi fık ırası metinden çıkarılmıştır, 

Halen sonuçlandırılmamış ve karar alınmak üzere Yüksek 'Disiplin Kurulunda bulunan veya onaylan
mak üzere Bakanlık makamımda bekleyen ıbinleree dosyanın akıbeti hakkında Hükümet Tasarısında hir tek
life tesadüf edilmıemiştir. Ancak tasarının kanunlaşması halinde konuyla ilgili miercileriın bu dosyalara bundan 
böyle nasıl bir işlem uygulayacağı hususunda tereddütlere düşebileceği dikkate alınarak tasarıya bir Ek Geçici 
Madde ilâvesi uygun görülmüştür. 

Böylece halem sonuçlanmamış disıipilin ve soruşturma dosyalarının bu kanun hükümlerine uygun olarak işle
me konulacağı hususu açuklık kazanmış bulunmaktadır. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kalbül edilmiş ve benim
senmiştir, 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygıyla sunulur.] 

Komisyon Başkanı Proje Yetkilisi Üye 
Erhan GÜRCAN Altan ATEŞ Aziz İSKENDER 

Tuğamiral 'Muhabere Yarbay İhtisas Kom. D. Müşaviri 

Üye Üye Üye 
Bahir SORGUÇ Orhan PİRLER Şevki GÖĞÜSGER 

jMilli Eğittim Bak. İçişleri Bak. Devlet Personel Dairesi 
Müsteşar Yarid, Özlük İşi. Gen. Müd. İDanışmanı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 140) 
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HÜKÜMETİN TEKIİFÎ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ve 134 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«Madde 126. — Disiplin cezaları, Balkanlar Kurulunca veya Ortak kararla atanan memurlarda ilgili Ba
kan, diğer memurlarda atamaya yetkili amir ve ti Milli Eğitim Disiplin Kurullarının görüşlerine dayanıyor
sa Vali; mahkemeler ve adliyeye bağlı daireler memurlarına Adalet Komisyonları tarafından verilir. 

Uyarma ve kınama cezaları sicil amirliğince de doğrudan doğruya verilebilir. 
Kısa ve uzun süreli durdurma ve geçici olarak görevden çıkarma cezalarının verilebilmesi için memurun 

bağlı bulunduğu kurumun yetkili disiplin kurulunun görüşü, Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verile
bilmesi için ise, Yüksek Disiplin Kurulunun kararı şarttır.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 134 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 134. — Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum mer
kezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, Bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde 
ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur. 

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar 
verebilecekleri gibi hususlar yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B% Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr, M. N. Özdas 
Dışişleri Bakanı 

t.. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K.} Erdem 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
JR. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
§. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 
Kültür Bakam 

C. Baban 

1 Aralık 1980 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 140) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ve 134 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiş'birllm'işfcir. 

«Madde 126. — Disiplin cezaları, Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan memurlarda ilgili Ba
kan, diğer memurlarda atamaya yetkili amir, İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının görüşlerine dayamıyorsa 
vali ve mahkemelerle adliyeye bağlı daireler memurlarına Adalet Komisyonları tarafından verilir.» 

MADDE 2. — Aynı Kamunun 134 ncü maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 134. — Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum mer
kezinde ıbir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde 
ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdüriüklerinıde birer Disiplin Kurulu bulunur.» 

EK GEÇİCİ MADDE — Halen sonuçlandırılmamış disiplin ve soruşturma işlemlerinde bu Kanun hüküm
leri uygulanır. 

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

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

>« ^ a — • • 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 140) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 141 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komis

yonu Raporu. (2 /34) 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

30 Ocak 1981 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 

Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, gerekçesiyle birlikte ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramİral 
Dz. K. K. ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesiı 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 1 $ubat 1981 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/34 
Karar No. : 17 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir 
Ek Madde ile Bir Bk Geçici Maddte Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Milli Savunma Komisyonunda gö
rüşülmesi sonucu Teklifim tümü benimsenerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun teklifinin; 
926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1 nci maddesi, 
Anılan Kanuna ek 17 nci maddenin ilavesine ilişkin 2 nci maddesi, 
Avans ödemelerinin mahsubuna imkân yaratan 3 ncü maddesi, 
Yürürlük tarihlerimi ayrıntılı olarak düzenleyen 4 ncü maddesiyle yürütmeye ilişkin 5 nci maddesinin 

müzakeresi sonunda anılan maddeler gerekçelerindeki açıklamalar da gözönünde bulundurularak aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanun Teklifi ve gerekçesi raporumuza ilişik olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.. 

Başkan 
af fer BAŞKAYNAK 
Hâkim Tuğgeneral 

Üye Üye 
İsmet ONUR Feridun BALATLIOĞLU 
Hâk. Kd. Alb, Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
Rusuhi EC EV İT OĞLU 

Maliye Bakanlığı - Bütçe 
ve Mali Kontrol 

Genel Müdür Yardımcısı 

Üye 
Mete GÜR 
Pfs. Ön Yzb, 
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GENEL GEREKÇE 

926 sayılı Kanun (kapsamındaki Silahlı Kuvvetler personeline 29 Şubat 1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararındaki esaslara göre ödenmekte olan hizmet tazminatı avansının kanun hükmü ile öden-
mesiini ve bunun sonucu olarak gerekli mahsup işlemlerini sağlamak ve bu meyanda sağlık personeline iliş
kin 2162 sayılı Kanunun 2368 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığı gözönünde tutularak sağlık persone
linin de anılan tazminattan yararlanmalarını temin etmek ve Avans Kararnamesinin uygulanmasındaki boş
luk ve tereddütleri gidermek için kanuni bir düzenlemeye yönelmeik zorunlu görüldüğü gibi TC Emekli 
Sandığı Kanununda yapılan değişikliğe paralel olarak tuğgeneral, tuğamirallerin 600 olan ek gösterge ra
kamlarının 650'ye yükseltilmesi de gerekli bulunduğundan anılan amaçlara yönelik bu kanun teklifi hazırlan
mıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin bu 'maddesiyle Kanunun 137 nci maddesinin 5 nci fıkrası 1 numaralı bendinde yer 
alan Tuğgeneral - Tuğamiral rütbelerinin ek gösterge rakamları değiştirilmiş ve 8 nci fıkrasına açıklık ka
zandırılması amaçlanmıştır.; 

Şöyleki; 137 nci maddenin 5 nci fıkrası 1 numaralı bendi kapsamında yer alan Tuğgeneral - Tuğamiral 
rütbeleri ek gösterge rakamlarının + 600 olarak düzenlenmiş bulunması ek göstergeler yönünden benim
senmiş ilke bütünlüğünü zedelediği gibi mağduriyete de sebebiyet vermiştir. Yükselen rütbeler paralelinde 
ek gösterge rakamlarının da büyümesi ilkesine temelde sadık kalındığında Tuğgeneral - Tuğamiral ek gös
terge rakamlarının da yükselen rütbe ve artan sorumluluk oranında artırılması gerekli görülmüştür. Bu cüm 
leden olarak 600 olan ek gösterge rakamı 650'ye yükseltilerek mevcut mağduriyetim de giderilmesi amaçlan
mıştır., I 

Kaldı iki, 24 . 12 . 1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun kapsamındaki Emekli Aylığı bağlanmasına esas göster
ge tablosunda da 12ÖI0 + 650 gösterge rakamının karşılığı yer aldığı cihetle her iki Kanun arasında bu
lunması zorunlu denge ve paralellikte bu surette sağlanmıştır. 

137 nci maddenin 8 nci fıkrasına «Ek 9 ncu madde» kaimeleri eklenmek suretiyle bu fıkraya açıklık 
getirilmiş ve böylece uygulayıcıların mukayeseye esas alacakları elk göstenge rakamlarının yer aldığı mafdlde 
ve kanunlar belirgin hale getirilerek tereddütlerin izalesi amaçlanmıştır., 

Madde 2. — Teklifin bu maddesiyle 926 sayılı Kanuna ek 17 nci madde eklenerek 29.2.1980 tarih ve 
8/499 sayılı Balkanlar Kurulu kararı ile ödenmekte olan hizmet tazminatı avanslarının kanunlaşması sağlanmış
tır. 

Temelde söz konusu kararname metnine sadık kalınarak anılan tazminattan yararlanamayacaklar sayılır
ken uygulamaya açıklık getirmek amacıyla 926 sayılı Kanunun 144 noü maddesd gereğince yurt dışına gön
derilen personel ile 521 sayılı Danıştay Kanununa eklenmiş ek geçici madde uyarınca hâkim ödeneği almak
ta olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin subay üyeleri ide tazminat alamayacaklar arasına dahil edilmiştir. 

Diğer taraftan 2368 sayılı Sağlık Personelimin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2162 sayılı 
Kanunu yürürlükten kaldırdığı dikkate alınarak 926 sayılı Kamım kapsamındaki sağlık personelinıiln de anı
lan tazminattan yararlanmaları sağlanmıştır^ 

Madde 3. — Teklfin bu maddesiyle 926 sayılı Kanuna ek geçici 37 nci madde eklenmek suretiyle 
29.2.1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince ödenen avansların mahsubunun yapılmasına 
olanak yaratılmış ve bunun sonucu olarak anılan kararnamenin 1 Ocak 1981 tarihinden itibaren hfejmet tazmi
natına ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı vurgulanmıştır. Şu kadar ki, uçuş ekibi hakkında gerekli kanu
ni düzenleme yapılıncaya kadar bu 'kişiler hakkında anılan kararname hükümlerinin uygulanmasına devam 
ediflrnesdnıi sağlamak ve ayrıca 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanun hükümlerine göre fark tazminat alan Si
lahlı Kuvvetler sağlık personelinin; hem bu fark tazminatını hem de bu Kanunla getirilen yüzde yirmi taz-

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 141) 
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minatı 'birlilklte almalarını yani mükerrer tazminat almalarını önlemek için 2368 sayılı Kanuna göre alınan 
tazminat yüzde yinrfi tazminat tutarından az ise kendilerine 2368 sayıth Kanundalkü ibu fark tazminatmm 
verilmemesi, fazla ise yüzde yirmi tazminat tutarı düşüldükten sonra Ifcafem müktarm ödenmesi için bu mad
deye açıklık getirilmiştir, 

Madde 4H — Tekliflin bu madldesi yürürlük bakımından 3 aşamalı olarak 'düzenlenmiştir. Şöylek'i; 

1< Avans kararnamesinin tazminattan yararlanmayacallclan «ayan fı'krası kapsamında yer almayan As
keri Yüksek îdare Mahkemesinin su/bay üyeleri ile 926 sayılı Kanunun 144 neü maddesi uyarınca yurt dışı 
görevlere gönderilenlere irthisaren teklifin 2 nci maddesi hükümlerinin avans kararnamesinin yürürlüğe gir
diği 1 Mart 1980 tarihinden itibaren yürüEiüğe gireceği belirtilmetk suretiyle fark tazminatı dtşuadia amka taz
minattan istifade etmemıetoi sağlanmış ve iböyleee bu tazminat kapsanaıaNi girtmeyen tüım peraaad arasmda 
uygulama tarihti yönünıden paralellik sağlanmıştır. 

2. Alvans karacrjamesi ile ödenmekte- olan hizmet tazminatı kanun hükmüne dönüştüirüldüğüıııdtenr 1 Ocak 
1981 tarihinden itibaren 'bu Kanun hükmüne göre ödeme yapılacaktır. Esasen geçici madd*de mahsup 
işlemler] düzenlenirken avans kararnamesinin hizmet tazminatına ilişkin hükümlerinin 1 Ocak 1981 tarihin
den itibaren uygulanmayacağı da ayrıca vurgulanmıştır. 

3. Kanumm diğer !bükümleri de 1 Ocak 1981 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girecektir.! 

Madde 5. — Teklifin bu maddesi yürütaıeye ilişkindir. 
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926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir 
Ek Madde İle Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Kanununun değişik 137 nci maddesinin 
5 nci fıkrası 1 numarallı bendinde yer alan Tuğgeneral - Tuğamiral rütbelerinin ek gösterge rakamları ile 
maddenin 8 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirillmiştir., 

«Tuğgeneral - Tuğamirallerin gösterge rakamlarına + 650|» 

«(Ancak, Kanunun ek 9 ncu maddesi veya özel kanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları bu 
maddeyle saptanan ök gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine fazla olan ek gösterge rakamları uy
gulanır.» , , 

MADDE 2. —• 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki maldde Ek Madde 17 
olarak eklenmiştir. 

EK MADDE 17. — a) 17 Ocak 1963 günlü ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu, 18 Ni
san 1963 günlü ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanunu, 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununa 20 Mart 1975 günlü ve 1871 sayılı Kanunla ilave edilen ek birinci madde ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa 22 Mayıs 1975 günlü ve 1903 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçidi 2 nci madde ve 'bu kanunların ek 
ve değişikliklerinden yararlanmak suretiyle tazminat ve ödenek alanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 144 ncü maddesinden yararlanıp yurt dışı sürekli görevlere gönderilen personel hariç 
olmak üzere;/ 

Verilen feürüt aylıkları (Ek göstergeler dahil) tutarının, subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman 
çavuşlara (Sağlık Ihlizmetlerindekiler dahil) yüzde yirmisi; 

Tazminat olarak Ödenir. 
Şu kadarki, 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 2 nci maddesi (g) bendine tabi olanlar 

ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan ve 14 Temmuz 1964 tarh) ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişik
likleri kapsamına girenlere de yurt içi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. 

b) Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; 

(a) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yararlanmayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları 
net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan yararlanan personelle çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net 
tutarlardan az ise aynı kıta ve kaarrgâhtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca 
tazminat olarak ödenir., 

c) Bu maddede 'belirtilen tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga resmi hariç herhangi bir 
vergiye tabi değildir. Tazminat ödemelerinde Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylıklara ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 37 nci madde 
eklenmiştir. 

Mahsuplar : 

EK GEÇİCİ MADDE 37. — 1 Mart 1980 tarihi ile 1.1.1981 tarihleri arasında 29.2.1980 tarih ve 8/499 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişik
liklerine göre aylık alanlara hizmet tazminatı olarak ödenen avanslar (Fark olarak ödenenler dahil) anılan 
kararnamede belirtilen esaslar gözönünde bulundurularak mahsup edilir. 

29.2.1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki avans hükümleri 1.1.1981 tarihinden itibaren 
uygulanmaz. Şu kadarki, anılan Bakanlar Kurulu kararında yer alam uçuş ekibine ilişkin avans hükümleri
nin, bu konuda kanuni düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur. 
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SilaJbJh Kuvvetler sağlık personellinden 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanun büklümlerime göre fark taz
minat alanlardan; bu fark tazminatları, bu Kanunun ikinci maddesiyle getirilen yüzde yirmi tazminattan 
az veya eşit olanlara 2368 sayılı Kanundaki tazminat ödenmez. Fazla olanların tazminatından ise bu Ka
nunun liktind maddesi ile verilen yüzde yirmi tazminat tutarı düşüldükten sonra kalan miktar 2368 saydı Ka
nundaki esas ve şartlar dahilinde ödenir. 

MADDE 4. — Bu Kanunun; 

a) İkinci maddesi hükümleri; 
1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 144 neü maddesinden yararlanıp yurt dışı 

sürekli görevlere gönderilen personel ile 521 sayılı Danıştay Kanununa 22 Mıayus 1975 gün ve 1900 sayılı Ka
nunla eklenen Ek Geçici ikinci mıadde hükümlerinden yararlanan personel hakkında 1 Mart 1980 tarihinden; 

2. Yukarıdaki bir numaralı bent dışında kalan personel hakkında 1 Ocak 1981 tarihinden; 

b) Diğer hükümleri 1 Ocak 1981 tarihinden; 

Oeçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Milli Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

• • *m* • • 
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