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I. — ÇEÇEN H 

Dört oturum yapılan bu birleşimde •: 
1981 Mal1! Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/69) 

(S. Sayısı : 98) tümü üzıerindekli görüşrneler tamamla
narak : 

1. Yasama Organı, 
2. DeVlet Başkanlığı, 
3. Sayıştay Başkanlığı, 
4. Anayasa Malhkemesi Başkanlığı, 
5. IBaşibafcanlık,, 
6. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
7. Danıştay Başkanlığı, 
8. 'Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 
9. Diyanet 'İşleri Başkanlığı, 

10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
11. Devl'et Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, 
1'2. Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/71) (S. Sayısı : 

100), 
13. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı (1/70) 

(S. Sayısı': 99), 
14. Adalet (Bakanlığı, 
15. Yargıtay Başkanlığı, 
16. Mili Savunma Bakanlığı, 
17. İçişleri1 Bakanlığı, 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü1, 
'b) Jandarma Genel Komıutanlığı, 

18. Dışişleri Bakanlığı, 
19. IMiHi Eğitim Bakanlığı, 
a) 1981 Mali Yılı Ankara Üniversitesi (1/73) (S. 

Sayısı : 102), 
ıb) 1981 Mali Yılı Hacettepe Üniversitesi (1/82) 

(S. Sayısı: İlli), 
e) 1981 Mali Yılı Iktisadii ve Ticari îimler Aka

demileri (1/86) (S. Sayısı: 115), 
id) 1981 Mali Yılı İstanbul' Üniversitesi .(1/85) (S. 

Sayısı ': 114), 
e) 1981 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 

(1/84) (S. Sayısı : 113), 
f) 1981 MaHi Yılı Ege Üniversitesi (1/80) <S. Sa

yısı : 109), 
g) 11981 Maili Yılı Çukurova Üniversitesi (1/78) 

ı(S. (Sayısı •: 107), 
h) 1981 Mali Yılı Diyarbakır Üniversitesi (1/79) 

(S. Sayısı: 108), 
i) 1981 Mali Yılı Fırat Üniversitesi (1/81) (S. Sia-

yısı : 110), 
j) 1981 Mıali Yılı 19 Mayıs Üniversitesi (1/89) (S. 

Sayısı : 118), 

TANıAK ÖZETİ 

k) 1981 Mali Yılı (Bursa Üniversitesii (1/76) (S. 
Sayısı : 105), 

1) 1981 M:al'i Yılı Anadolu Üniversitesi (1/72) (S. 
Sayısı : 101), 

m) 1981 Mali Yılı Cumnuriyet Üniversitesi (1/77) 
(S. Sayısı: 106), 

n) 1981 Mali Yılı Atatürk Üniversitesi (1/74) (S. 
Sayısı : 103), 

o) 1981 Mali Yılı İnönü Üniversitesi (1/83) (S. 
Sayısı : 112), 

p) 1981 Mali Yılı Selçuk Üniversitesi (1/9O0 (S. 
Sayısı : 119), 

r) 1981 Mali Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
(1/87) (S. Sayısı : 116), 

s) 1981 Mali Yılı Boğaziçi Üniversitesi (1/75) (S. 
Sayısı : 104), 

t) 1981 Mali Yılı Kayseri Üniversitesi (1/818) (S. 
Sayısı : 117), 

20. Bayındırlık Bakanlığı, 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü (1/91) (S. Sayı

sı : 120), 
'21. Ticaret Bakanlığı, 
22. Sağlık ve Sosyal! Yardım Bakanlığı, 

a) Hudut ve Salhilller Sağlık Genel Müdürlüğü 
(1/94) (S. Sayısı : 123), 

23'. Gümrük ve Tekel 'Bakanlığı, 
a) Tekel Genel Müdürlüğü (1/98) (S, Sayısı : 

127), 
24. Tarım ve Orman Bakanlığı, 
a) Orman Genel Müdürlüğü (1/99) (S. Sayısı : 

128), 
ıb) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

(1/97) (S. Sayısı : 126), 
'25. Çalışma Bakanlığı, 
26. Ulaştırma Bakanlığı, 

a)' Devlet Hava Meydanları istetmesi Genel Mü
dürlüğü (1/93) (S. Sayısı: 122), 

27. Sanayi ve Teknoloji 'Bakanlığı, 
28. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
a) ©asm Yayın Genel Müdürlüğü, 
29. İmar ve İskan Bakanlığı, 
30. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
a) Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü, 
31. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
a) Dövlet Su İşleri Gendi Müdürlüğü (1/95) (S. 

Sayısı : 1'24), 
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b) (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/96) <|S. Sa
yısı : 125), 

32. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1/92) (S. 

Sayısı : 121), 
33. Kültür Bakanlığı, 
34. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
35. MaHiye Bakanlığı ve 
36. Gelir Bütçesü '.ile 

1981 Mali Yiı Bütçe Kanunu Tasarısının 27 inci 
maddesine kadar maddeleri kabul olundu. 

24 Şubat 1981 Salı günü saat 9.30'da toplanılmak 
üzere birleşime saat 1'6.23'te son verildi. 

Hatyfc SALTİK 
OiTgen r̂al 
MUi Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

» > • • • « « 

BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 9,45 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başlkanı, Genefflkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başlkanı) 
ÜYELER : OfgeneHal Nurettin ERStN (K. K. K. ve Mlfflli Güvenlik Konseyi Üyesli) 

Otfgelnleııail Tahsin ŞAİHtNKAYA (Hv. K. K. ve MOIi Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER {D>z. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sadlet CELAİSUN (J. Gn. K. ve Milîi GüvenTıik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 40 mcı Birleşimini açıyoruimı. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 1981 mali yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu raporu. (1/69) (S. Sayısı: 98) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimize göre 1981 mali yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelere devam 
edeceğiz. 

Dünkü birleşimde, Bütçe Kanunu tasarısının 28 nci 
maddesine kadar görüşmüş ve kabul etmiştik. Şimdi 
28 nci maddeden başlayarak kanun tasarısının görü
şülmesine devam edeceğiz. 

28 nci maddeyi okutuyorum1: 

(1) 98 S. Sayılı basmayazı 23 Şubat 1981 tarihli 
39 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

tKİNCİ KISIM 

Katma Personeline (İlişkin Hükümler 

BtRtNCt BOLÜM 

Aylıklara İlişkim Hükümler 

KATSAYI VE KADRO İŞLEMLERİ : 

MADDE 28. — A) 657 «ayılı DevM Memurları 
Kanunumun 154 ncü maddesi uyarımca sınıflara ait 
gösiüergıe tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının 
aylılk 'tutarlarıma çeıvritoesmlde (25) katsayı ve 14.7.1964 
'tarih ve 500 ısayiı Kanunun 10.6.1975 tarih ve 1908 
sayılı Kaınunfla değiştinillien 1 ndi maddeslinde yer aüian 
gösıterge tablolarına subaylara, astsubaylıktan sulbay-
lığa geçenlere, astsubaylara ve uzman jandarma ça
vuşlarıma (3.1), er ve erbaşlara (2.5) katsayısı uygu
lanır. 

— 367 — 
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B) Kamu örgütünün ımıemıur, iişçi ve sözteşimelli 
personel kadro ve paziısıyonllaırı ihdas işileımilleri ile öğ
retim üye ve yardımcıları kadrolarının ıkuUanıtm esas
ları konusunda temel 'düzenleme yaipıtacaya kaldlar: 

a) 1322 sayılı Geneli Kadro Kamunu ile kurumlara 
verlikniiş ve inıtiiıbaik lişilemllerinıdle kullanılmıış buluman 
kadrolar ile 1971 - 1980 mali yılları bütçe kanunlan-
mıın »ilgili ımıaddeleri uyarınca ihdas ve talhslils ödilmliş. 
bulunan kadrolar ve 2298 sayılı 1980 yılı Bütçe Ka-
ımununa etkili kaıdirio cetvelleri 1981 mtaJÜ yılı için dla 
geçerlidir., 

b) 1980 yılı Bütçe Kanunumun Devlet memur
larının kadro işlemleri ite ilgili 32 nci rnıadldles'inıin b, 
c, d, e, f (Bu fıkradaki tarih 28 .2 . 1982 olarak uy-
gulaımmak üzere) ve (ıg) benıtllerü lifle, 33 ncü, 35 nci, 
öğretim üye ve yardıimcılanınıin kadroları ile ilgili 
37 nci, işçi kadroları ile ilgili 38 nci w siözleşmıeli 
personel işlemleri ile ilgili 39 ncu maddeleri hüküm
leri 1981 mali yılında da uygulanmaya devam olunur. 

Ancalki kaıdro cetvelleri 1980 yılı 'Bütçe K'aınıununıa 
ekli olan kuruluşlarım bu kadrolarımda, 1981 yılı büt
çe tekiiflerilme ekli kadro cetvelleri iılie sınırlı olmaflc 
Ikjoşulu ile yaıpıflmaisı gıerelkıen her türlü ıdeğişâiklik, Dev
let Başkanlığı ve Yasama Organı kadroları için ilgili 
Genel Sekreterliklerce, hâkimlik ve savcılık meslekle
rinden olanlarla bu mesleklerden sayılanlara ait kad
rolar için atamaya yetkili organlarca <va diğerleri için 
isle Maliye Bakanlığımca yapılır. 

c) Kamu İktisadi Teşebbüslerinden, 29 .11 . 1980 
gün ve 8/2022 sayılı Bakamlar Kurulu Kararı kapsa
mına girenler, Maliye Bakanlığınca bu karauntarme 
uyarınca vize edilmiş olan kadiro cet velilerimi 1981 
mali yılında da uygulatmaya devam ederler. Anılan 
Kararname uyanınca vize edilenler ile, Kararnarnıenlim 
14 ncü maddesine göre vize edilecek olanlar dışımidıalki 
kadroları geçersizdir. 

BAŞKAN — 28 ncıi madde üzerimde söz almalk 
isteyen var mı efendini?.. Yoktum. 

Maddeyi oylarımızla sunuıyoruimı: Kaibul edenler... 
Ettirmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 mcu maddeyi okutuyoruımı : 

YURT DIŞI AYLIKLARI : 
MADDE 29. — Devlet memurlarımın yurt dışı ay

lıkları yurt dışında yer aldıkları kadro, derece ve kade
melerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci mad
desine göre atananlarda kazanılmış hak aylık de
rece ve kademelerinin) yenıi (kurlarla yenli katsayılar 
saptanana kadar 1979 mali yılındaki net tutarlarına 
6.7.1979 gün ve 7/17817 sayılı Balkanlar (Korulu 

Kararı ile ısaptanan katsayılar uygulanarak ıbulumacak 
müktarlar üzerimden ve söz konusu kararda belirle
nen ilkellere göre ve aşağıdaki ıhuısuıslar göaönümdb 
/tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan midmur-
lara transfer edilecek yabancı para mıüktarlarını salbilfc 
tutmak amacıyla yeni (kurlar ve yani katsayılar sap
tanana değin 7/17817 sayılı Balkanlar Kurulu kararın
da belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar arasın
daki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurlarım saptam-
masından doğacak kur farkları (Para değeri değişikli
ğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gösterillmek 
(koşuluyla aynı şekilde! ödemir. 

Ayrıca, bunlarım bulundukları üıllkeleride ©ileriıne 
geçmesi genelken yerel para müktaırımı korumalk ama
cıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para ara
sımda odfeya çılkan ve çıfcacak olan ve TC Menfez 
Bankası veya büyükelçiliıklıerce bildirilecek değer de
ğişiklikleri dle gözönıüne alıinarak <bundian doğacak 
fark yukarıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kamum, kamum hükmünde karar
nameler veya 1897 sayılı Kamum büklümlerine göre 
intibak ettikleri dereceler atandıkları veya yer almak
ta oldukları yurt dışı kadro derecelerimin üzerinde 
olan memurlarım yurt dışı aylıkları, yurt dışı kadro 
derecelerime göre ödeniir. Bunlardan inlüibalk ettikleri 
veya kazamıılımıiş aylık dereceleri yurt dışımda atandık -
ları veya yer almiaklta oldukları kadro derecderinim 
üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunum 161 
nci mâıddesinin ikıazamıılmıış halk aylılk dereeeleriradieın 
dalba aşağı derecelere ataman memurlarımı aylıkları ile 
'ilgili (B) berildi esasl'anma göre işlem yapılır. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 nci 
maddesi uyarınca mali yıl içinde emsaller yeniden sap
tandığımda, yurt dışı aylıkları Balkanlar Kurulu Ka
rarının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından 
(itibaren yeni emsaller ve anılan Bakanlar Kurulu Ka
rarımda öngörülen ilkeler gözönümde tutulmak sure-
Hilyfe ödldnir, 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin (B) ben
dine göre sözleşme ile çalıştırılan personelin sigorta 
primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde ya
zılı ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa emeklilik 
müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 15 nci 
derecenin birinci kademesinin karşılığı olan aylık tu
tarlarına göre hesaplanır ve izleyen her hizmet yılı 
için bir ileri kademeden ve her üç yıldan sonra bir 
üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas tutarlar 
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asgari ücretin altında kaldığı takdirde asgari ücret | 
tutarlarına göre işlem yapılır. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe ka
nunlarının (D) cetveline göre kuruluş kanunlarına da
yanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak 
üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve halen ça
lışmakta bulunan personelden Türk uyruklu olanlar, 
Ibu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere ilişkin hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurunuz efendim, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- j 
nım, toplantıya girerken, bu madde ile ilgili olaralk 
Genelkurmay Başkanlığımızdan ve Milli Savunma 
Bakanlığımızdan «çok iıvadi» İkaydı lile bir yazı aildık. 

Yazının sıon maddesinde: «Gelir Vergisi Kanu
nunda yapılan değişikliğim yurt dnşı aylıklarına uıygu-
'lanma'sı ıhallinde Hazinenin büyük bir döviz kaybına 
uğrayacağı dikkate alınarak, 1981 mali yılı Bütçe 
Kanunu taslağına aşağıdaki fıkranın elkleinırnesinii .atız 
«edeıüız.» denimiekltiedir. 

29 ncu maddeye (f) fıkrası olaralk ilavesi istenen 
fıkra şuldur: 

«657 sayılı DövM Memurları Kanunu «ile 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa tabi pensoınel-
den sürekli görevle yurt dışına atananlara, yurt dışı 
net aylılklarının hesaplanmasında 193 sayılı Gelr 
Vergisi Kanununu 2361 sayılı Kanunla değiştiren hıü-
kürnıler 'bu konuda yenli bir fcararnaime çıkıncaya idle-
ğin uyguilanımaız.» 

Sayın Başkanım, bizim Kctoıisyon olanak kanun
dan anladığımız aslında şu anda okunan 29 ncu mad-
deniin birinci fılkra'st ve (a) bendi, letsas'en yurt dişi aiy-
Iııklarını döviz olarak sabit tutmuştur. Böyle bir en
dişe varit değildir. Ama lütefderseniz, Maliye Bakan
lığı da görüşünü arz ederse, zabıtlara geçmiş olur. 

BAŞKAN — Bu konuyu bundan evvel de görüş-
•mlüştük biz, omlara alkısetmiıyondlu o. 

Buna Maliye Bakanlığımız ne der efendim?. i 
i I 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, 29 ncu maddenin ilk fıkrasında, yurt dı
şındaki personele döviz olaralk ödenecek «Miktarlara 
uygulanacak katsayılar 1979 yitada il'gi'tain kadrloisu-
nun aldığı net miktarlar ösas alınarak hesap ödilip 
döviz 'Verildiği için, zaten vergi kanunlarında yapılan I 
bu indirimler, Sayın Komlisıyon Başkanının da oaltaya 
koyduğu gibi nazara itibara alınmayacak. Yaniı bun- j 

I dan dolayı fazla bir döviz ödenmesi söz konusu ol
maması gerekir 29 ncu madde hükmü gereğince. 

Bu itibarla herhangi bir fazla ödemıe söz konusu 
olmayacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — 29 ncu maddenin (a) fıkrasını bir 

dalha okuyunuz efendim., 

I «MADDE 29. — Devlet Memurlarının yurt'dışı 
aylıkları yurt dışında yer aldıkları kadro, derece ve 
kademelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni katsayılar 
saptanana kadar 1979 mali yılındaki net tutarlarına 

j 6 . 7 . 1979 gün ve 7/17817 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile saptanan katsayılar uygulanarak bulunacak 
miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda belirlenen 
ilkelere göre ve aşağıdaki hususlar gözönünde tutula
rak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yabancı para miktarlarını sabit 
tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar sap
tanana değin 7/17817 sayılı Bakanlar Kurulu kara
rında belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar 
arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların 
saptanmasından doğacak kur farkları (Para değeri de
ğişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gösteril
mek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine 
geçmesi gereken yerel para miktarını korumak ama
cıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para ara
sında ortaya çıkan ve çıkacak olan ve TC Merkez 
Bankası Veya büyükelçiliklerce bildirilecek değer de
ğişiklikleri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark 
yukarıdaki şekilde ödenir.» 

BAŞKAN — Ancak bu maddenin birinci fıkrası 
ve (a) fıkrası, para ayarlamalarından mütevellit dı
şarıda bulunan personelin eline geçecek paranın de
ğişmemesini öngörüyor, vergi indiriminden mütevellit 

I olan farkı kapsamıyor. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, biz yurt dışına memur gönderirken, 1979 
yılında 2 nci derece veya 3 ncü derecedeki bir me
murun eline net ne geçiyor, onun hesabı yapılıyordu. 
1979 yılında 2 nci derece kadroda bulunan bir kim
senin eline net ne geçiyor ise, onu esas alarak Ba
kanlar Kurulunca tespit edilen kararnamede her ülke 
için gösterilen katsayılar vardır; onunla çarpılmak 
suretiyle Türk parası bulunur, bu dövize çevrilir ve 

I bu döviz de devamlı olarak sabit kalır, kur değişik-
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liklerinden müteessir olduğu zaman, o kadar miktar 
başka bir hesaba alınır. 

iBunun anlamı şu oluyor : 1979 yılındaki net üc
retler esas alındığı için, 1981 yılında vergi kanunla
rıyla net ücret artışı olduğu takdirde dahi, kendisi
nin ilave dövizinde bir değişiklik olmayacak. 

IBAŞKAN — Siz bu 29 ncu maddenin birinci fık
rası ve (a) fıkrasının bu işi karşılayacağını ileri sü
rüyorsunuz. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
IBAŞKAN — Mesele yok. 
Peki efendim, teşekkür ederim. 
'Efendim, 29 ncu madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 ncu maddeyi okuyunuz : 
Yabancı Ülkelerde Staj Gören Askeri Personele 

Aylık Ödenek Verilmesi : 

MADDE 30. — Gerekli yasal değişiklik yapılınca
ya kadar, staj ve öğrenim için yabancı ülkelere gön
derilen askeri personele ayhk ödenek verilmesine iliş
kin 7 . 8 . 1978 tarih ve 7/16290 sayılı Kararname 
hükümlerinin uygulanmasına 1981 mali yılında da 
devam olunur. 

Ancak, bu kararnamede yapılacak değişiklikler ve 
yeniden düzenlenecek kararname hükümleri uygula
mada esas alınır. 

IBAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

31 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar, Yan Ödemiielter ve Diğer 
Ödemeler 

Aile Yardımı : 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 153 - 156 nci maddeleri 
gereğince aile yardımı olarak : 

a) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat 
karşılığı çalışmayan eşi için 500 lira, 

b) Öğrenim çağma gelmemiş çocuklar ile ilköğ-
renim gören çocuklar için 100 lira, 

c) Ortaöğrenim gören çocuklar için 200 lira, 
d) Yükseköğrenim gören çocuklar için 400 lira, 

e) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen 
çocuklar için 100 lira, 

Ödenir. 
Eşlerden birinin îş Kanunu kapsamında çalışması 

ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için 
daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur olan 
eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez, iş ak
di ya da toplu sözleşme gereği ödeme tutarı daha 
düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. 

IBAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
'Doğum Yardımı : 

'MADDE 32. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 176 nci maddeleri gereğince 
(2 000) lira doğum yardımı ödenir. 

Eşlerden birinin tş Kanunu kapsamında çalışması 
ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocuk için da
ha yüksek doğum yardımı alması halinde, memur olan 
eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez, tş akdi ya da 
toplu sözleşme gereği yapılan ödeme tutarı daha dü
şük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. 

IBAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

33 ncü maddeyi okutuyorum : 
Tedavi Yardımı : 
MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun değişik 209 ve 210 ncu maddelerine daya
nılarak hazırlanıp, 27.7.11973 tarihli ve 7/6913 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Me
murlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yö
netmeliği» nin 5, 12, 28 ve 31 nci maddeleri ile 5434 
sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanuna göre dü
zenlenerek, Bakanlar Kurulunun 28.6.1973 tarihli ve 
7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi Ma
lullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olan
larla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulun
dukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların 
Muayene ve Tedavileri Hakkındaki Tüzük» ün 19 
ve 20 nci maddelerinde ve diğer özel yönetmeliklerde 
gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

a) İçmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekküllü 
hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile 
gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü-
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kümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. Ay
rıca yatak ve yemek bedeli ödenmez. 

b) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan al
tın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli 
ödenmez. 

c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına 
gönderilebilmeleri; tedavilerinin yurt içinde yapıla
madığının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca be
lirlenecek Ankara'da 2, İstanbul'da 2 tam teşekküllü 
hastaneden herhangi birinin sağlık kurulunca verilen 
ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığını belgeleyen 
sağlık kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlıdır. 

İBAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum : 
İaşe Hükümleri : 

'MADDE 34. — Genelkurmay Başkanlığının tek
lifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca tespit oluna
cak; 

a) Belirli mevzilerin, hudutların, kıyıların, bölük 
kadrosunu geçmeyen gemi ve hava birliklerinin, 

b) Seferberlik, sıkıyönetim ve diğer olağanüstü 
hallerde; seyyar ordu veya bu hallerle ilgili diğer bir
liklerin, 

c) Barışta; manevra ve tatbikatın devamı süre
since bu manevra ve tatbikatlara katılan birliklerin, 

Kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsu
bay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, 657 sayılı 
Yasaya tabi sivil memur ve 1475 sayılı Yasaya tabi 
işçiler, er tabelasına ithal edilerek kazandan yedirilir. 

Bu er istihkakı hiçbir şekilde para veya yiyecek 
maddesi 'olarak verilemez. 

d) Ordu hastabakıcısı, hemşire ve ebelerin erler 
gibi, iaşelerine devam olunur. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, müsaade eder misiniz? 

İBAŞKAN — Buyurun Oramiral Tümer. 
ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, bu konudaki yapılan çalışmalarda, yanlış hatır
lamıyorsam, «bölük kadrosunu geçmeyen gemi ve 
hava birliklerinin» ibaresinin kaldırılmasını kararlaştır
mıştık; «yalnız gemi ve hava birlikleri» diyecektik. Aksi 
halde, bir gemide malumunuz bölük komutanı olan 
yüzbaşı seviyesindeki bir subay bundan istifade edi-
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yor, gemi kumandam istifade edemiyor ve bir gemi
nin içerisinde böyle iki ayrı iaşe sistemi büyük mah
zurlar yaratıyor idi. Bu bakımdan bunun her halde 
tashih edilmesinde büyük yarar vardır. 

BAŞKAN — Evet efendim, bunu görüşmüştük. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(ıBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, gerçekten de Öteden beri devam eden durum 
budur, bu kanun çıktığından beri bu hep böyle gel
miştir. Haddizatında özellikle gemilerde, küçük ge
milerin sahille irtibatları çok daha kolaydır, iaşe im
kânları daha fazladır büyük gemilere nazaran. «Bölük 
kadrosu» deyince, bu gemilerde ancak komutam yüz
başı olan gemileri kapsar haddizatında. Tatbikatta bu 
aksaklık emirlerle giderilmiş. Büyük gemiler, gemile
rin içindeki bölük kadroları alınmış; bu takdirde de 
geminin ikinci kumandanı, başçarkçısı, gemi komuta
nı, 3 kişi ve hatta bazen yalnız gemi komutanı bu 
iaşe imkânının dışında kalmış. Onun tek başına ka
zan kaynatması, yemek yemesi de mümkün değildir. 
Bu bakımdan gerçekten Sayın Komutanın teklifleri 
çok yerindedir. Bunu düzeltirsek bugüne kadar de
vam eden aksaklıklar giderilmiş olur. Bu nedenle ger
çekten «bölük kadrosunu geçmeyen» ibaresinin bu
radan çıkması gerekir ve bu suretle senelerden beri 
devam eden bir aksaklık da giderilmiş, halledilmiş 
olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu konuyu kanunun ilk düzeltme tasarısında görüş
müştük, Bütçe Kanununda değil. Bütçe Kanunundaki 
bu madde aynen geçen yılın tekrarı halindedir. Ben 
hatırlıyorum, Tuğgeneral Muzaffer'in hazırladığı bir 
kopya üzerinde çalışmıştık; Hava Kuvvetlerimizin de 
bazı görüşleri vardı, Deniz Kuvvetlerimizin de gö
rüşleri vardı. Bunları birbirlerine birleştirecek bir ka
nun tasarısı üzerinde çalışacağız. Ancak şu anda bu 
yedirmelerin hukukiliğini sağlamak için evvelce Büt
çe Kanununda bulunan usulün tekrarından ibaret
tir bu. Bu şekilde geçmesinde bir sakınca görmedik. 
Bu konuyu Bütçe Kanununun görüşülmesi esnasında 
değil, ayrıca bu Komisyonun hazırladığı kanun ta
sarısında görüşmüştük, onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Bu «bölük kadrosunu geçmeyen» 
tabirini kaldırırsak ne olur? Doğrudur Sayın Komu
tanın söylediği, görev alan sahil koruma botları var, 
Jandarmanın var... 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHlNKAYA — Bizde 
bölük kadrosunda mevzi yok efendim; bizdekiler hep 
yarbay ve albaydır. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Sonra, bölük 
komutanı; mesela grup kumandanı hücumbotlarında 
binbaşı ve muhriplerde de komodor, bizzat o birliğin 
komutanı gemide olduğu halde bundan istifade ede
miyor. 

BAŞKAN — Yani aynı geminin içinde esas ko
mutan alamayacak, onun altındaki alacak. Peki ne 
yiyecek o? iki kişi için de tabldot çıkmaz. Gerçi o, 
esasında öbür taraftan yiyor ama, gayri kanuni olu
yor. Bundan sonra yapacağımız kanunda bunu dü-
zeltmektense, buradan bu ibareyi çıkartmakta fayda 
var zannederim. 

Hava birliklerinde radar mevzileri... 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Yar

bay, albay efendim; bölük seviyesinde bir şey yok 
kadrosu itibariyle. Yani o zaman o kadrodaki o rüt-
bedekilerin hiçbirisi hiçbir şey yiyemeyecek. 

BAŞKAN — Komisyon olarak siz bu teklife ka
tılıyorsunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, ben Deniz Kuvvetlerinde özellikle bu işlerle il
gili bir sınıf subayı idim, senelerce sıkıntısını çektik. 
Gemi komutanı yiyor herkesle beraber, hakkı olma
yan bir yemeği yer durumuna düşüyor. Oysa ki her
kesten fazla hakkı olması gereken bir kimsedir. Ben
ce, buyurduğunuz gibi bunu buradan kaldırırsak, ka
nun da buna paralel yapılır, o da sağlam iş olur, ora
da ayrıca münakaşa konusu da olmaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN BÜLEND ULUSU — Sayın Başka

nım, bu «bölük kadrosunu geçmeyen» tabirinin kal
dırılmasını Hükümet olarak biz de uygun görüyoruz. 
Takdir Konseyindir efendim. 

'BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
O halde, 34 ncü maddenin (a) fıkrasındaki «Be

lirli mevzilerin, hudutların, kıyıların, bölük kadrosunu 
geçmeyen gemi ve hava birliklerinin» ibaresinden «bö
lük kadrosunu geçmeyen» kısmı çıkarılacak... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O durumda bü
tün hava birliklerini, bütün deniz birliklerini kap
sar bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ayrıca 
karada da bunun sınırı ortadan kalkacak. 

IBAŞKAN — Hayır, hudutlardaki ve kıyılardaki 
belirli mevzilerin... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu sefer 
uyulması zor bir durum ortaya çıkar. Belirli mevziler 
ve hudutlar... 

BAŞKAN — Belirli meVzilerden kasıt radar mev
zileri falandır. 

Şimdi yalnız şu husus var : Hudutta bizatihi gö
revli bir birlik vardır, bir de onun arkasında tabur 
falan vardır... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Alay se
viyesinde. 

BAŞKAN — O da hudut görevindedir, ama ge
ridedir o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet. Şim
di bölükten kesmişiz... 

BAŞKAN — Zaten bölük onu kastediyor. Takım 
ve bölükler hudutlarda yerleşir, tabur ve alaylar ge
ridedir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu «bö
lük» tabirini ayrı ayrı denize ve havaya koymak su
retiyle ifade etmek gerekebilir, ayırmak lazım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şöyle arz ede
bilir miyim efendim : 

iBelirli mevzilerin, hudutların, kıyıların bölük kad
rosunu geçmeyen personeli ile gemi ve hava birlikleri. 

BAŞKAN — Ama bu sefer bütün gemi ve hava 
birlikleri girer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Başka çare yok. 

BAŞKAN — Hudutta hava birliği yok ki. 
Efendim ben bu maddeyi Komisyona iade edece

ğim, birleşime bir ara vereceğim, bu ara zarfında bu
na bir formül bulsunlar. 

Yani şöyle olacak : Kara birliklerinde bölüğü geç
meyecek, denizde görev alan gemi esas alınacak, hava 
birliklerinde de radar mevzileri gibi mevziler esas 
alınacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maddenin (a) 
fıkrasındaki «bölük kadrosunu geçmeyen» tabiri yal
nız gemi ve hava birliklerine aittir. 

IBAŞKAN — Hayır, hepsine aittir; belirli mevzi
lerin, hudutların, kıyıların bölük kadrosunu geçmeyen... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Kıyıların» 
kelimesinden sonra virgül giriyor. 

ıBAŞKAN — Zaten çok biçimsiz bir cümle, onu 
düzeltin şimdi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Jandar
manın da kıyı gözetleme postaları var. 

BAŞKAN — Var tabii, evet. 

— 372 — 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Bütçe Kanununda verilen bu yetki, şu andaki ödeme
lerin kanuniliğini sağlıyor. Haddizatında biz bu Ka
nunun üzerinde duruyoruz. Ama buyurduğunuz şekil
de hemen şu yarım saatin içerisinde kanunlaştırır-
sak, bunun iki sakıncası doğar. 

Evvela, bütçede bir gider artırıcı hükmü Yüce 
Heyetiniz kabul etmiş olur... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olabilir, 
onda bir sakınca yok. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Deniz, hava ve ka
ra birlikleri arasındaki ahengi korumak zorundayız. 
Denize çıkmış bütün birliklerin subay heyetinin çe
şitli zorlukları var, bunu takdir etmemek mümkün 
değil. Ancak eğer bu teşmil edilirse, arz ettiğim gibi 
hudut birliklerinde 211 nci hudut alayı, huduttaki bü
tün tugayları ihtiva edecek şekilde çıkması ihtimali 
var. 

Bunun bu şekilde geçmesinde bir sakınca olma
dığı kanaatindeyim. Esasen öbürü de bu ayın içeri
sinde... 

IBAŞKAN — Çıkacak mı? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Emir buyurursa
nız mutlaka getiririz efendim. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani Bütçe Ka
nununu değiştirirsek, meseleyi kökünden çözümleye
ceğiz. Biz meseleyi aramızda çözümleyemediğimiz 
için bir süre gündeme getirmedik. Çünkü üç ayrı 
kuvvetin de görüşlerini temel kılacak bir yaklaşım 
bulmak mümkün olmuyor. 

Takdir buyurursunuz ki, hudutta bekleyen bölük 
büyük mahrumiyetler içerisindedir. Ama bunu tabu
ra teşmil ettiğimiz zaman, yine mahrumiyetlere rağ
men... 

IBAŞKAN — Hayır, olmaz o. 
O kanun bu ay içerisinde veya mart ayı içerisinde 

çıkarılacağına göre mesele yok zaten. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Mart ayı içerisin
de çıkar efendim. 

'BAŞKAN — Binaenaleyh o kanun çıkarılırken, 
Bütçe Kanunundaki buna da atıf yapmak suretiyle 
bunu da düzeltiriz. 

34 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yok. 

34 ncü maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
Tayın Bedeli : 

MADDE 35. — A) Bazı Kamu Personeline Ta
yın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6,1978 gün ve 2155 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı, günlük er 
tayın istihkakının bir aylık tutarını geçemez. 

B) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, 22.6.1978 gün ve 2155 sa
yılı Kanun hükümleri, kazandan beslenmeleri müm
kün olmayan jandarma erlerine de uygulanır. 

4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen jan
darma erlerine ödenecek tayın bedellerine ilişkin hü
kümleri 1981 mali yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum : 
îkramiye ve Ödüller : 

MADDE 36. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak tü
zük yürürlüğe girinceye kadar : 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanuna göre verilen ve aynı Kanunda belirtilen oran 
ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikrami
yenin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 
nci maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere, yeni 
derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına aynı 
maddenin (A) ve (B) bentlerinde belirtilen oranların 
uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
MİT mensuplarından görevleri sırasında sürekli ola
rak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, muh
taç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü ol
dukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı hiz
met yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazminat
ların anılan maddede belirtilen esaslara göre, (2330 
sayılı Kanun hükümlerinden yararlananlar ayrıca 
bu fıkra hükmünden yararlanamazlar.) 

Ödenmesine devam olunur. 
d) Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu 

kurumlarda yetki ile çalışan personel, Devlet Memur
ları Kanununun 123 ncü maddesindeki esaslar daire-
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sinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik 
hükümlerine göre ödüllendirilir. 

B) Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürü
müzün yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksa
dıyla Kültür Bakanlığında onayla oluşturulan yayın, 
yazı, danışma ve inceleme kurullarının Bakanlık dı
şından katılacak üyelerine ödenecek huzur ücretleri 
ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile ilgili danışman, 
düzeltici ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler 
Maliye ve Kültür bakanlıklarınca hazırlanacak yö
netmelikte belirlenir. Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyat
rosu Kuruluşu Hakkındaki Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddeler eklenmesine dair 
14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile Devlet Tiyatrolarında oynanacak eserleri se
çen Edebi Kurulun tiyatroda memur bulunmayan 
üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişik
lik yapılıncaya kadar 1 000 TL. toplantı ödeneği ve
rilir. 

Kültür Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında 
ve ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde etkinliği sağ
lamak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde 
yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yardım
cı olmak üzere; yapıtlara, sanatçılara, sanat topluluk
larına, bilim adamlarına ödül ve armağan verebilir. 
Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yöntemi 
Maliye ve Kültür bakanlıklarınca birlikte hazırlana
cak yönetmelikle saptanır. 

'BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Fazla Çalışma Ücreti : 

MADDE 37. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 178 nci maddesine ve «Fazla Ça
lışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik» 
hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile yü
rürlüğe konulan fazla çalışma programlarına daya
nılarak saat başına yapılacak ödeme (25) liradan az 
(80) liradan çok olamaz. 

Yasama Organı ve Devlet Başkanlığı Dairesi Per
soneline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek üc
retler özel yönetmeliklerinde yer alan esaslara göre 
yapılır. 

(B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapılınca
ya kadar : 
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1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bu 
konuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere; 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge ku
ruluşlarında görevli personel ile, Devlet Başkanlığı 
ve Başbakanlık koruma müdürlerine, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koruma 
hizmeti ile görevli personeline ayda (3 750) lira, 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 
ile, bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık kurum 
veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sınıfı 
personeline, merkez, il veya bölge kuruluşlarında gö
revli genel idare, eğitim ve teknik hizmetler sınıfı 
personeline ayda (3 000) lira, 

c) Emniyet Genel Mdürlüğü kadrolarında çalış
tırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1 125) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
2. Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatin

de devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerin
de çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aran
maksızın belediye meclisinin kararı ile tespit edilen 
miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

3. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçe
lerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği 
gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir prog
rama bağlanması olanaksız orman muhafaza memur
larına ayda (3 150) TL., telsiz teknisyeni, telsiz ope
ratörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsiz 
ve telefon hat bakıcılarına, yalnız Haziran - Ekim ay
ları için ayda (1 850) lira fazla çalışma ücreti ödenir. 

4. Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin yıllık bütçelerinin hazırlanması ve Yasama 
Organlarında müzakereleri sırasında Maliye Bakan
lığının tatil günleri ve günlük kanuni çalışma saatle
rini aşan çalışma özelliği dikkate alınarak Bakanlık 
Merkez Teşkilatında çalışan personele 657 sayılı Ka
nunun değişik 178 nci maddesi hükümlerine bağlı 
kalmaksızın 1 Eylül 1981 - 28 Şubat 1982 tarihleri ara
sında ayda 60 saati geçmemek üzere (A) fıkrasında 
belirtilen azami miktarın iki katına kadar fazla çalış
ma ücreti ödenir. Bu hükümden istifade edecek perso
nel Bakan onayı ile saptanır. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Era-
di'kasyonu Örgütünde çalışan memurlardan, görevle
rinin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin saptan
ması ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan 
sağlık savaş memurlarına ve sağlık koruyucularına 
(1 600) TL., sıtma laborantlarına ayda (1 200) lira 
fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak, bunlardan 31 Ara-
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hk 1980 tarih ve 2368 sayılı Kanun kapsamına giren
lere bu ödeme yapılmaz. 

6. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü mad
desine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak 
gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı mad
de uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilecek ücretlerin, 
aynı Kanunun 165 nci maddesindeki esaslara göre > 
dağıtılmasına devam olunur. 

7. a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece
li okullar ile kurumların atelye ve birimlerinde döner 
sermaye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, ola
ğan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul 
idarecisi, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcı, ölçme-
ci, usta öğretici, bölüm ve atelye şefi, memur, pro
düktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bil
gi işlemci ve programcısı ve üretim için zorunlu ben
zeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 saati, 
Milli ve Dini Bayram günleri haricindeki tatillerde 
günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve kurum dö
ner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok, 
«Orta dereceli eğitim kurumlarında gece öğretimi» 
için verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b) Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında gö
revli atelye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul 
idaresince gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zo
runlu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders 
saati sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri 
üzerinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve 
fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya ge
ce yapılmasına göre, bu Kanunun 40 ncı maddesinde 
saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermaye
den ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğret
menlere okullarında veya başka okullarda gece ve 
gündüz ek ders görevi verilemez. 

c) Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında sap
tanan saatler kadar ve saat başına (60) lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

C) 1706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, Jandarmaya mensup veya 
Jandarmada görevli personelden; 

1. il jandarma alay komutanlıkları ile komando 
ve motorlu jandarma birliklerinde görevli subay, ast
subay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (3 750ı) TL. 

2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dı
şındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında görevli 

subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(3 000) TL., 

Fazla çalışma ücreti ödenir. 
D) Bu maddenin B/l, 2, 3 ve (sadece muhafaza 

memurları) ve C/l, 2 nci sıralarına göre ödenecek 
fazla çalışma ücretleri, 

a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık 
izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı 
hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve geçici görevli bulunma durum
larında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içe
risinde, 

Kesilmez. 

BAŞKAN — Bu fazla çalışma ücretleri, çok suiis
timale uğramış bir konu. Böyle gelmiş, böyle gidi
yor ama bunUn üzerinde çok konuştuk, bunu bir 
disipline almak lazım, ama şimdilik böyle geçirmek 
mecburiyetindeyiz. 

!Bir bakanlıkta veya bir kuruluşta genel müdü
rü, müsteşarı almaz, onun altındaki memurlar alır; 
müsteşarlar geceyarılarına kadar çalışır, alamaz, öte
ki tarafta belediyede veya diğer bir kurumda - doğ
ru mudur yanlış mıdır, onu da bilemiyoruz - mütema
diyen fazla mesai cetvelleri gelir. Ben bundan 1,5 ay 
kadar evvel toplattım, 6 milyar tuttu senelik fazla 
mesai ücretleri. Yani bunu biz seyyanen memurlara 
dağıtırsak, zannediyorum maaşlarına bir hayli zam 
yapmış oluruz. 

'Bu 37 nci madde üzerinde söz almak isteyen ar
kadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

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

3'8 nci maddeyi okutuyorum : 
Sanatçılara İlişkin Yan ödemeler : 

'MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerinde 
sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren ku
rumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel müdür
leri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenlerine 
1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen de
ğişik ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin tutarı 
Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Kültür 
Bakanlığının önerisi üzerine diğer kamu personeli yan 
ödeme kararnamesi ile birlikte Bakanlar Kurulunca 
saptanır. 

>BAıŞKAN — 3i8 nci maddte üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum : 

(KURULUŞ VİE GELİŞME GÜÇLÜĞÜ ÖDE
NEĞİ : 

MADDE 39. — A) 17İ65 sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun değişik 15 nci maddesine göre, 
kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite ve
ya diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yar
dımcılarına, öğretim yerinde sürekli ikamet koşulu 
ile aşağıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve 
gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

1. Derece 2. Derece (3. Derece 
ı(TL.) (TL.) <TL.) 

Profesör 20 000 İl 0 000 6 000 
Doçent '1'5 000 7 500 5 000 
Doktora yapmış öğre
tim yard. /1<2 500 6 000 4i 000 
Doktora yapmamış öğr-
retim yard. 71 500 4 000 3 000 

Üniversite ve akademilerin ve bunlara bağlı fakül
te ve yüksekokulların hangi dereceye gireceği, üni
versitelerarası kurul veya akademilerarası kurulun 
önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır. 

İKuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, Bakanlar Ku
rulu Kararı İle yürürlüğe konulan yönetmelik ile ek 
ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üni
versite ve yükseköğretim kurumlarında bu gilbi öde
meler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve geliş
me güçlüğü ödeneği verilir., 

ıBu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var 
olanlara ek olarak yeni bir öğretim kuruluşunun açıl
ması halinde verilmez. 

B) Hizmet ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 

sayılı Yasayla değişik 15 nci maddesine göre, öğre
tim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen derece
ler üzerinden hizmet ödeneği verilir. 

'L Derece 12. Derece 3. Derece 
ı(TL.) (TL.) (TL.) 

a) öğretim Üyeleri : 
Profesör 4 500 2 700 2 100 
Doçent 13 300 2 100 1 500 

b) Öğretim Üye ve 
Yard : 
Asistan »2 100' 1 500 î 200 
Öğretim görevlisi 2 100 1 500 1 200 
Araştırma görevlisi 2 100 1> 500 1 200 
Uzman ,1 500 1 200 900 

Hizmet ödeneği, 4 . 5 . 1977 tarilh ve 15927 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile ek ve de
ğişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

C) 3il Aralık 1980 tarilh ve 23168 sayılı Kanunda 
öngörülen tazminatlardan yararlananlara, bu madde
nin (A) ve (IB) bentlerinde yer alan kuruluş ve gelişme 
güçlüğü ödeneği ile hizmet ödeneği verilmez. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

40 nci maddeyi okutuyorum!: 
EK DERJS ÜCRETLERİ : 

/MADDE 40. A) ı657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 176 nci maddesi (sföz konusu yasanın 
89 ncu maddesindeki esasların ilgili kurumlar itiba
riyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyla) 
uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul ve 
kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri 
ve diğer personele saat başına verilecek ek ders ücre
ti, aşağıdaki mik'tarlar üzerinden ödenir. 

Ders saat ücreti 
Gündüz Gece 

I. Yükseköğretim : 
a) Yüksek dereceli okul ve ku* 

ramlarda ücretli ders okutanlardan; 
— Profesörlere 300 350 
— Doçentlere 1250 300 
—ı Öğretmen, öğretim görevİsi, dok
toralı asistan, asistanlara 200 250 

Ib) Yüksekokullarda ders görevi 
verilen memurlardan; kadro derecesi) 
1 olanlara profesörler, kadro derecesi 2 
olanlara doçentler ve kadro derecesi) 
daiha aşağı olanlara öğretim görevlisi 
ve asistanlar gibi ek ders ücreti ödenir. 

(2. Ortaöğretimi : 
Orta dereceli genel, mesleki ve tek

nik okul öğretmenlerine ve bu okul
larda ücretli ders okutanlara Milli Gü
venlik dersi verenlere (Tarım Bakân-

| lığına bağlı okullar dahil) 125 150 
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Ders saati ücreti 
Gündüz Gece 

!3, lîlköğretim : 
ilköğretim kurumlarında (Anaokul

ları ve anasınıfları ile kız teknik öğ-< 
retim okullarına bağlı anaokulları da
hil), rehberlik ve arattırma merkez
lerinde, ilköğretimi müdürlüklerinde, 
yetiştirme yurtlarında görevli öğret
men ve yöneticilere 100 1125 

4. Yaygın Eğitim : 
Her türdeki yaygın eğitim (Halk 

eğitimi çırak eğitimi) de görevlendiri
lenlere 125 150 

5. Kurumların elemanlarının yetiş
tirilmesi ile ilgili mesleki okul, kurs, 
seminer ve hizmet içi eğitimlerde gö
revlendirilen; 

a) Öğretmen ve öğretmen niteliği 
taşıyanlar ile, kurum içinden veya 
kurum dışından sağlanan uzman ve 
teknik personele 175 200 

b) 1/a'da sayılan personele 1 nci 
bentte belirlenen miktarlarda ek ders 
ücreti verilir. 

6. 'Milli EğMm Bakanlığı Merkez 
ve Taşra örgütünde inceleme, araş
tırma, planlama, programlama, yöne
tim, eğitim görevi yapanlara 100 — 

7< Devlet Konservatuvarında : 
a) Meslek dersi okutanr 
— Devlet sanatçısı ve profesörlere 260 300 
— Devlet Konservatuvarı sanatkâ

rı, sanatçı öğretmen, sanatçı, uzman 
ve doçentlere 220 250 

— öğretici (öğretmien) ve doktora
lı asistanlara 11)60 200 

(b) (Küftür dersi okutan öğretmen
lere Milli Eğitim Bakanlığı okulları 
için saptanan ölçülere ve miktarlara 
göre ücret ödenir, 

IB) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 ve 1323 sayılı yasalarla eklenen ek 
4 ncü maddesi gereğince; fiilen ek ders görevi veri
lenlere ders saati başına ödenecek ek ders ücreti aşa
ğıdaki esaslara göre saptanır. 

1. Harp Akademileri, GüJhane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ih'tisis okulları, NBC is

tihbarat okulu ve benzerleri ile hap okullarında ders 
Igörevi verilenlere taşıdıkları unvan ve niteliklere gö
re, üniversite personel yasasının değişik 14 ncü mad
desi gereğince belirlenen miktar üzerinden, (Öğret
men olarak görevlendirilenlere öğretim görevlisi gi-
'bi) ücret ödenir. 

2, Orta dereceli askeri okullarda, (Askeri liseler, 
Astsubay Hazırlama Okulları gibi) ve kurslarda ders 
görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2 
nci sırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti veri
lir. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır. 

1. öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite ve 
yüksekokullarda ders görevi verilen diğer personele 
sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav dö
neminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders 
yapılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar üc
ret ödenir. 

2, vl765 sayılı Yasanın 199*1 sayılı Yasa ile de
ğişik 14 ncü maddesinde yer alan ek ders ücretine 
ilişkin hükümler, üniversite, akademi, gençlik ve 
spor akademileri ve 2237 sayılı Yasa ile üniversite ve 
akademilere bağlanan yüksekokullara, öğretim ku
rumları dışından gelen öğretim üyesi, öğretim görev
lisi ve asistanlar ile Gençlik ve Spor Akademisinde 
görevli öğretim elemanları için de aynen uygulanır. 

BAŞKİAN — Maddenin (B) fıkrasının 1 nci ben
dinde «Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi» denmiş. Bu ibare konulurken Gülhane Aske
ri Tıp Akademisinin fakülte haline getirildiği dikkate 
alındı mı acaba, yoksa geçen seneki haliyle mi duru
yor? Çünkü biliyorsunuz Gülıhanetyi fakülte yaptık; 
fakülte profesör, doçent ve öğretim üyelerine verilen 
miktarların aynının bunlara da verilmesi lazım şimdi. 

EMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu eskisi gibi duruyor. Ancak o konuda gözü
müzden kaçmış değil. Biz, üniversiteler hakkındaki 
genel hükümlerin, bir fakülte niteliği aldığına göre ay
nen Gülıhane'ye de uygulanacağını düşündük. Bilemi
yorum yanlış mı düşündük, Maliye de o tarihte katıl
mıştı düşüncemize. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, aynen istifade ediyorlar. 

BAıŞKAN — Yani bu Harp Akademileri, Aske
ri Tıp Akademisi zaten., 
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MALİYE DAKİANI KAYA ERDEM — Üniver
site statüsüne tabi olarak istifade ediyor. 

îBAŞKAN — Üniversite statüsüne talbi oluyor, 
(binaenaleyh yine alırlar diyorsunuz; ama bundan son
ra unutmayalım onu. 

40 ncı madde üzerinde siöz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yoktur. 

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

41 nci maddeyi -okuyunuz. 

.KONFERANS ÜCRETİ :, 
(MADDE 41. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 176 ncı maddesine göre üniversite veya 
fakülte yönetim kurullarınca belirlenen öğretim prog
ramı dışında konferans yerenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyeleri ile 
1 nci derece Devlet Memurlarına 1(200) 
b) Devlet Memurlarına ve diğer kişilere (160) 

lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlar
da herbir konferans için konferans ücreti ödenir. 
Hizmet içi eğitim1 ve kurslarda konferans ücreti öden
mez. 

B) 3 , 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Aka
demileri Kanununun ljl nci maddesi uyarınca Harp 
Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okul
larda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okul
ları, istihbarat okulu, NBC okulu gibi) konferans 
verenlerden : 

a) Türk ve yabancı general, amiral ve subay
lar ile 

.Üniversite öğretim üyelerine )(200) 
Ib) Türk ve yabancı sivil memurlara 1(160) 
Lira herbir konferans için, koferans ücreti öde

nir. 
ıBAŞIKAN — 41 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. 
(Buyurun efendim, Oraımiral Tümer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bir 
konferans hazırlığı ile ders verme arasında mulhak-
hak ki büyük fark var. Mesela ders veren bir do
çent saat başına 250 lira alıyor, halbuki bir konferan
sı hazırlayan 1 nci derecede bir devlet memuru 200 
lira alıyor. Oysaki konferans, çok daha geniş kitlelere 
hitap eden, daha yoğun hazırlıkları icap ettiren bir tak
dim olduğuna göre, bu 200'ün hiç olmazsa asgari se
viyesinin 300 veya 350'ye çıkarılmasında büyük yarar 
var. Hatta ben asgari 500 diye düşümürüm. 

Konferansı mutlaka sayılı bir insan verir, tanın
mış bir insan verir. Bulgun 160 liraya kimıse konlfe

ranis vermez efendim. Bugün 200 lira 1 kilo et parası 
değil. Yani bilmiyorum bu rakam niçin bu kadar dü
şük tutulmuş?' 

ıBAŞKAN — Evet, 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baışka-
nım, aslında Hükümet teklifinde bu rakamlar daha 
küçüktü; general, amiral ve subaylara 100 lira idi, 
biz onu 200'e çıkardık. Bu rakamlar, Sayın Komu
tanımın buyurdukları gilbi hakikaten çok küçük ra
kamlardır. Ancak işin detayına inilince, çok şeylerin 
genel bir ayarlamaya bağlı olduğunu görüyoruz. Me
sela Diyanet işleri Başkanlığının hemen hemen bütün 
bütçesi konferanslara gidiyor. 

Bu nedenlerle bu konunun burada ayrıca ele alınıp 
genel çapta bir ayarlama yapılması lazımdır. Gerçek-, 
ten miktarlar çok azdır. 

IBAŞKAN — Efendim, benim bu konuda dikkati
mi çöken husus şu: O kadar değişik türde ek görev 
var ki; konferans ücreti, işte profesöre şu, doçente 
hu, uzmana bu, bilmem kime bu, tarzında o kadar 
değişik şekiller var ki, bunun içinden çıkmak gerçek
ten bir mesele. Bunu diğer -ülkeler nasıl yapıyor, on-
lar'da acaba bu kadar değişik yan ödemeler var mı, 
yoksa bunu biz mi bu hale getirmiş'iz? Bu konu bu 
mali yıl içerisinde tetkik edilsin, biz de önümüzdeki 
sieneden itibaren bunu bir şekle bağlayalım; aksi tak
dirde bunun altından kalkmak mümkün olmayacak
tır. 

Çok değişik türde yan ödemelerin olduğunu bura
da gördük. Mesela ek ders ücretleri veriyoruz. Gü
zel, verelim, ama bir de şu vardır: Mesela o okulda 
o dersi verecek öğretmen varsa ve o öğretmen hafta
da 18 saat ders okutmakla mükellelfse, ona 12 saat 
verilmiş, öbür taraftan başka bir öğretmene 6 saat ek 
ders ücreti verilmişse, bu gayri kanunidir. Evvela o 
dersin öğretmeni 18 saati dolduracak, yetmediği tak
dirde kendisine veya başka bir öğretmene verilecek. 
Bunlar birçok yerlerde dikkate alınmaz. Ben çok gör-
müşümdür bunları. Bu konuda daha pratik ve daha 
kolay hesaplanabilir usuller getirilmelidir. 

Onun için, önümüzdeki bütçe tasarısını hazırlar
ken, ben Hükümetten rica edeceğim; bunu daha basit 
usullere çevirelim. 

Şu anda haklısınız; böyle gelmiş, böyle gidiyor 
ama bu ilerde mutlaka düzeltilmelidir. 

Şimdi, vaizler de konferans diyeceklerdir. Cuma 
namazlarında verilen vaazlar da konferanstır. Vaiz 
bir nevi konferans veriyor. «Ktoniferans» denildiğine 
«göre onlar da öiyledir. 
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ORlAMtRAL NEJAT TÜMER — «Camilerde 
verilen vaaz konferans sayılmaz» diye bir madde ila
ve edilir, böylece mesele kalmaz. 

(BAŞKAN — Ömlm'üzdeki sene artık bunu düzel
telim efendim. Şimdi burada düzeltmek mümkün de
ğil, zaiten az da bir fark var; 50 lira, 60 lira gibi bir 
fark var. Hatta birçok konferansçı da para almaz 
zaten. Para almayan birçok konferansçı bilirini ben; 
gider konferans verir, onun için bir şereftir de o. 
Gidip orada büyük bir kitleye konferans verm-ek, 
onun için büyük bir şereftir, para dahi almaz birçok
ları. Mesela biz getirtmiştedir; NATO'dan, Amerika' 
dan birçok generaller gelmiştir, Harp Akademisinde, 
Harp Okulunda konferans vermişlerdir, 5 kuruş para 
(verilmemiştir. O, onun için bir şereftir. 200 lirayı 
alıp zaten ne yapacalk, 2 dolar alıp ne yapacak? 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — O zaman çok 
tuhaf olur efendim. Kanunen tahakkuk ettirip ver
mek lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, o za
man üniversitelerden, akademilere ve Harp okulları
na konferansçı bulamayız. 

BAŞKİAlN — Ders diye verir. «Konferans» de
meyiz, «Ders» deriz., 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konsteyi Genel Sekreteri) — Ders ayrı bir ko
nu. 

Özellikle yüksek seviyeli konferanslar vardır, bun
lar ders değildir. Bunu bulamayınca bu defa bir baş
ka anlaşma yapıyorlar, 10 saatlik, 20 saatlik ders blok
ları yapıyorlar, o şekilde buluyorlar. 

iBAŞKAN — 41 nci rnaldde üzerinde başka sıoz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

O halde 41 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum1: 
iKabul edenlerr. Kalbul etemeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 
42 nci maddeyi okutuyorumı: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hafine İşlemleri 

HAZİNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ : 
MADDE 42. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yön

de etkilenmesini önlemek amaçları ile mali yıl için
de gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazi
ne bonoları satmaya, gerektiğride bu bonoları satın 
almaya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, sa
tış koşullarını ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı 
Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre TC Merkez 
•Bankasından kısa vadeli aıvans almaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütlün işlemler 
her türlü vergi ve resimden muaftır. 

'BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 
«Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum : 
İÇ BORÇLANMA TAHMİLLERİ : 

MADTJiE 43. — Üçüncü maddede saptanan tuta
ra kadar Jç 'borçlanma akdine Maliye Bakanı yetkili
dir. Çıkarılacak taJhlvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı öde
me süresi ve diğer koşulları Maliye Bakanlığınca sap
tanır. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili 
ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler her 
türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller Kamu 
Kurumlarının yapacakları artırma, eksiltme ve söz
leşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan milli 
emlak bedellerinin ödenmesinde itibari değerleri üze
rinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvilleri 
aşağıdaki türlerde olabilir. 

A) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu
nan 20 yıl Vadeli ve heran paraya çevrilebilir Devlet 
İç Borçlanma Tahvillerinin taşıdığı koşullar ile tah
vil çtkarılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz oranı, 
Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan bu 
tür Devlet İç Borçlanma Tahvillerine de uygulanır. 

B) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavüde bulu
nan Devlet İç Borçlanma Tahvillerinden nitelikleri 
farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet 
İç Borçlanma Tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere 
uygulanacak fak ve diğer koşullar bu maddenin (A) 
fıkrasına göre çıkarılacak Devlet İç Borçlanma Tah
villerine uygulanmaz., 

Özel Kanunlar gereğince Devlet Tahvilleri almak 
zorunda bulunan banka, anonim ve limited şirketler 
ile diğer kuruluşların hangi tür Devlet İç Borçlanma-
Talhvilleri alacakları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

/Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet Tahvilleri, 
'isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı koşullarla, ban-
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kalarda hesap açtırılmak suretiyle de çıkarılabilir, 
Bu yöntemle tahvil çıkarılmasının biçim ve koşulları 
Maliye Bakanlığınca saptanır. 

BAlŞKIAIN — 43 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyoruimı: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum :-
PROGRAM VE PROJE KRİEDİSt İLE DI$ 

BORÇLANMA : 

MİADDE 44. — A) Yabancı ülkeler, uluslararası' 
kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapılmış 
ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak 
yardımlar ile program ve proje kredisi ve hibe olarak 
mali yıl içinde elde edilecek olanakların Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet 'bedellerimi bir yan
dan bütçeye gelir, diğer yandan gerektiğinde ilgili ku
ruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Malîye Bakanı yetkilidir, 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolu
nan tutarlardan yılı içinde harcanmayan ödenek artık
ları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1980 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağ
lanmış bulunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve 
Ih'izimet bedelleri içim de yukarıda yazılı esaslara göre 
işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler veya uluslararası 'kurumlar
dan anlaşmaları gereğince sağlanarak genel bütçe
ye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerin
de yer alan proje kredileri karşılıklarımdan daha faz
la kredi kullanma olanağı belirdiğinde, fazla kredi 
olanaklarını ilgili daire bütçelerinin (ÎB) cetvelime ge
lir ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafın-
dam harcama, yer veya amacının ortaklaşa saptanma
sı kararlaştırılmış, tutarları ve slözkönusu anlaşmalar 
hükümlerinim uygulanması dolayısıyla harcanması 
gerekecek parayı. 

a) Yabancı ülke kuruluş ve uluslararası kurum
lardan sağlanmış veya, sağlanacak bağış yardımlarıy
la proje Veya program kredilerinin sağladığı veya sağ
layacağı Türk Lirası karşılıklarımdan, 

b) IBu şekilde doğan Türk Lirası karşılıkların
dan önceki yıllarda yapılan ikrazların tahsil olunacak 
faiz ve anaparalarından. 

c) Hükümetimizce yabancı ülke kuruluş ve ulus-' 
lararası kurumlardan düşük faizle sağlanan kredile
rin daha yüksek faizle kullandırılması sonucunda 
doğan veya doğacak olan faiz farklarından, (Bu kre
dilerle ilgili olarak borçlularla yapılan anlaşmalarda 
bu konu ile ilgili hükümlerin saklı kalması kaydıy
la). 

Ayırarak belirli hesaplara yatırmak veya sapta
nan amaçlar için kullanılmak üzere Bütçeye gelir ve 
ödenek kaydetmeye ve bunları harcamaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bıra
kılmış olup da Hazine işlemi olarak borçlarına karşı
lık harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve gi
der kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

(E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çevresinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, ge
rektiğimde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak ge
ri ödemelerin gerektirdiği tutarları Maliye Bakanlığı 
bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

IBAŞIKIAN — 44 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum:: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilm'iştir. 

45 nci maddeyi okUyumuz. 
MADDE 45. — Yabancı ülkeler, uluslararası ku

rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borçlan
ma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve anlaş
malar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör ku
rumlarına ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerim kredi 
kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmak
la beraber sermayelerinim % 5(rsimdem fazlası kamu
ya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek 
kredileri, anlaşmalarındaki koşullarıyla garanti etme
ye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ül
kelere açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti et
meye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere 
Türk Parası kıymetini koruma mevzuatına göre 
transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

IBAŞKIAN — 45 nci madde üzerimde söz almak is
teyen var mı efendim?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorumi: Kabul edenler.. 
Eitimeyenler.. Kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi okuyunuz, 
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İMİA'DDE 46. — Yıllık programlarla saptanan dış 
finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 244 
sayılı Kanunun kapsamı. dışımda kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilir
lik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak 
koşullarla 1 000 000 dolara kadar olan borçlanmaların 
yapılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe girer. 

.1980 yılında ve dalha önceki Bütçe yıllarında ba
ğıtlanmış benzeri anlaşmalar hakkımda da bu Mi-
'küm uygulanır. 

OBAŞKIAN — 46 net madde üzerinde siöz almak 
İsteyen var mı efendim?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmıiştir. 

47 nci maddeyi okuyunuz. 

SELEKTtF KREDt FONUNDAN ÖDEMELER: 
MADDE 47. — Kredilerin maliyetlerinin ucuz

latılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine 
yöneltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine daya
nılarak borçlulara selekti! kredi fonundan faiz farkı 
ödemesi yapılır. 

(BAŞKAN — 47 nej madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yok. 

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

4§ nej maddeyi okuyunuz. 

ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLAROAKİ DEĞERLE
RİN HAZİNEYE GEÇİŞİ : 

MADDE 48. — Maliye Bakanı, bütün saymanlık
ların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan 
mal varlıkları ve emanetler de dahlil olmak üzere 
her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirmeye, 
bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli 
önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan Kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

IBAlŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?. Yok. 

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

49 ncu maddeyi okuyunuz. 

GERİ VERİLECEK PARJAILAR : 
MADDE 49. — 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 saydı 

Yasa uyarınca, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) 
programının (05) altprogramının, (527) faaliyetlerine 
konulan geri verilecek paraların ödeme biçim ve yön
temler (Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği saptanan tutarlar âl'8'3 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre geri alınır. 

iBAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?. Yok. 

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

50 nci maddeyi okuyunuz. 
IKIAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN Fİ-

NANŞMİAN İHTİYACI : 
iMADÜE 50. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 

1981 yılı finansman jhitiyacını karşılamak üzere, 
a) Maliye Bakanlığına belirlenecek koşullarla 

özel ek iç borçlanma tahvilleri çıkarmaya ve Devlet 
Yatırım Bankası aracılığıyla 1;21!1 sayılı Kanunun 48 
nci maddesi uyarınca adı geçen kuruluşlara olanak 
sağlamaya, 

tb) Aynı amaçla Kamu iktisadi Teşebbüsleri ta
rafından çıkarılacak bonolara «Hazine Kefaleti> ver
meye ve İ2İ1 sayılı Kanunun Si nci maddesi uyarın
ca avans açtırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak talrMllerin ve Hazine Ke

faletini haiz bonoların toplamı geçen yıllar hariç 
(Yirmi milyar) liradır. 

'BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yok. 

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

51 nci maddeyi okuyunuz. 
AYRINTILI HARdAMA PLANLARI : 
MADDE 51. — 1981 Mali yılında, Genel Bütçe

ye daibil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, 
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve 48 nci 
maddede tanımlanan fonlara tasarruf eden kuruluş
lar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve sü
relerde. 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Mali tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, il

gili mercilere vermek zorundadırlar. 
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Malîye Bakanı madde kapkarama giren idare, ku
ruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü mali iş
lemleri ile ilgili billgi, belge ve hesap durumlarını al
maya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve 
'borç ödeme olanakları üzerimde inceleme yaptırmaya, 
programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi bel
ge ve hesap durumlarını İbraz etmeyen idare, kuru
luş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini kesme
ye ve diğer imkânlarını durdurmaya; bütçe ödenekle
ri ile diğer olanakları en etkin şekilde kullanmak üze
re gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

ıBAŞKlAiN — 511 nci madde üzerinde döz almak 
isteyen var mı efendim?. Yotk. 

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

52 nci maddeyi okuyunuz. 

BAŞKAN — 2 nci oturumu açıyorum. I 
53 ncü maddede kalmıştık, kalmış olduğumuz yer

den devam ediyoruz efendim. 
53 ncü maddeyi okutuyorum : 
SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE KÂRA İLİŞKİN 

HÜKÜMLER : 
MADDE 53. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 

yönetim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1980 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve olağan
üstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mah
sup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarlar, büt
çeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları ! 
çerçevesinde veya genel kurul kararları gereğince ser
mayesine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üze
re bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. j 

MADDE 52. — 6 . 1 2 . 1960 tarihli ve 154 sayılı 
Kanunun 2, 3, 4, 5, ve 6 nci maddeleri uyarınca tah
kime ta'bi tutularak, taksit ödemeleri 3 . 10 . 1963 ta
rih ve 347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 
yıllık dönem sonunda başlaması kafbul edilen borç
lardan TC Merkez Bankasına yapılacak olan öde
melerin faiz ve anapara taksitleri için 19i81 mali yı
lında ödeme yapılmaz ve hu sure için faiz yürütülmez. 

ıBAŞKJAN — 52 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 
'Etmeyenler.. Kabul edilm'iştir. 

Efendim ll.,15'te toplanmak üzere birleşime 15 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.00 

I BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

54 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 54. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş 

Hazine paylarını, 
b) Milli Korunma Kanununa göre Yaprak ve 

Tütün Ekici Piyasalarında destekleme alımlarında kul
lanılmak üzere, Tekel Genel Müdürlüğüne verilen ser-

! mayeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Ka
nunun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre Ha
zineye ödenmesi gereken tutarları, 

c) 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çıka-
I rılan kararnameler gereğince Tekel Genel Müdürlü-

lİKİNOİ OTURUM 
Açrima Saati : 11.15 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli GUveniEik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K.K. ve Mili Güvendik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv.K.K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve M S Güvenlik Konseyi Üyesi) 
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güne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında destek
leme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk eden kâr
ları, 

d) 9.3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun gereğince 
1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş olup da 
TC Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tutarları, 

e) 1980 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan 
vergi borçları ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı 
ve faizleri, 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısıy
la tahakkuk etmiş alacaklarına ve Tekel Genel Mü
dürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için gerekli 
bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleş
mesi amacıyla yeterli tutarları bütçeye; mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gider 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

55 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 55. — Kamu ortaklıklarının ve iştirakle
rinin yeniden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştir
mek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek ama
cıyla, 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına ka-
tılınmasına ve her türlü sermaye paylarının satın alın
masına, 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer Kamu tktisadi Teşebbüsleri
ne ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar 
tarafından da devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadi Teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları yıllık yatırım ve finansman programla
rına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş sermayele
rine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
tutarların, niteliğine göre Bütçeye gelir veya ödenek 
ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

56 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 56. — Devlet Yatırım Bankası Kanunu

nun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu iktisadi Teşeb
büslerini, Yıllık Yatırım ve Finansman Programında 

öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatı
rım Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden ya
rarlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

57 nci maddeyi okutuyorum : 

ÖZEL OTOMATİK ÖDEMELER : 
MADDE 57. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve di
ğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyelerin geç
miş yıllarda ve 1981 mali yılında, birbirlerine, Hazi
neye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik idare ve 
müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Banka
sına ve TC Merkez Bankasına her çeşit işlemlerden 
doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarını nak
den veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve ettir
meye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacakları
nın ödeme biçim ve zamanım saptamaya, mahsup iş
lemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler sonuç
larını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya da 
yeniden açılacak tertiplere, yeterince ödenek ve gider 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını 
istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm
lüdürler. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

58 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 58. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sa
yılı, 12.6.1963 tarihli ve 250 sayılı, 26.7.1965 tarihli ve 
691 sayılı, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim ka
nunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 
441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci 
maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını, 
yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için ve
ya yıllık yatırım ve finansman programının gereği ola
rak ya da küçük meblağların hesaplardan tasfiyesi 
amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve öde
meye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do

layısıyla Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borç
lan Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle 
tasfiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine 
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ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince yapı
lacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve 
gider kaydının yapılmasında bu Kanunun (57) nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunla
rın uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan ku
rumlardan da faiz aranmaz. 

BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

59 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 59. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
ları Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) «Borç ödeme
leri» Programının (02) «Dış Devlet Borçları» altprog-
rammın ilgili faaliyet ve harcama kalemine konulan 
ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

60 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 60. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine yapılacak «iktisadi Transferler ve yar
dımlar hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — 60 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

61 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 61. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(920-01-3-121 Kamu iktisadi Teşebbüsleri yatırım ve 
finansman programı gereğince 440/24'e göre ödene
cek görev zararları) faaliyetindeki ödenekten önceki 
yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkan görev zararlarını, 
Genel Yatırım ve Finansman Programında saptanan 
miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili Kamu iktisadi 
Teşebbüslerine ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 61 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

62 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 62. — Hükümet tarafından destekleme 
alımları ile görevlendirilecek Katma Bütçeli idarelerle 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bu görevleri nedeniy
le gerekli finansman ihtiyaçları için çıkarılacak bono
lara ve finansman ihtiyacının karşılanmasını sağla
mak amacıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından 
çıkarılacak tahvilata Hazine kefaleti vermeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

63 ncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli HükünUler 

REMO : 
MADDE 63. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teş

kilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkındaki 1904 ve 2020 sayılı Kanunlarla değişik 
1601 sayılı Kanunun yürürlük süresi, 1981 mali yılı 
sonuna kadar uzatılmış ve yüklenme tutarı da 6,1 
milyar lira artırılmıştır. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

63 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum : 

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAPIM - ONARIM 
IŞLERt : 

MADDE 64. — 10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı Ka
nunun 16 nci maddesinde öngörülen tarihi ve bedii 
değer taşıyan yapıtlara özgü müzelerin her türlü yö
netim ve idame hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri 
de içine alacak «Kültür Merkezlerinin proje ve in
şaatları aynı Kanunun tarihi anıtların korunmasına 
ve onarılmasına ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine 
dayanılarak Kültür Bakanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

64 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

65 nci maddeyi okutuyorum : 



M. G. Konsey! B : 40 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKAN
LIĞININ YAPIM İŞLERİ : 

MADDE 65. — Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 

a) İçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer iş
lemleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayol
ları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanunu
nun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy 
yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı Ka
nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer 
işlemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca devam olunur. 

BAŞKAN — 65 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

66 nci maddeyi okutuyorum : 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LOJ

MANLARI : 
MADDE 66. — Milli Savunma Bakanlığına ay

rılmış lojmanların bakım, onarım, idame ve korunma
larına ilişkin 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığı örgütü için de uygu
lanır. 

BAŞKAN — 66 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

67 nci maddeyi okutuyorum : 
DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YA

PILACAK YARDIMLAR : 
MADDE 67. — Genel ve Katma bütçeli kuruluş

lar, bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları 
yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları 
yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini 
gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üze
rinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş program
larının gerçekleştirilme durumlarını izlemekle zorun
ludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incelemele
re bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde ödene
bilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme-
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ye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ülkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde çok 
hassas durmak lazım. Bu madde uyarınca derneklere 
yapılan yardımlar çok kötü maksatlarla kullanılabili
yor. Hatta biz bunu kaldırmayı dahi düşünmüştük; 
ama kamu yararına çalışan bir çok dernekler de var; 
bu sefer onlar da yardım alamayacak. O yönü ile bu
nu bıraktık. 

Bir dernek yatırım yapacaktır, bina yaptıracaktır, 
vesaire; hiçbir bakanlık mecbur olmadıkça o derneğin 
plan, program ve bütçesini almadan yardım yapma
maya azami dikkat sarfetmeli. Nitekim ben geçen sene 
Milli Savunma Bakanlığından Silahlı Kuvvetler der
neklerine yardım yaptırtmamıştım. Geçen seneki büt
çesinden verilmedi, hâlâ daha durur. Sebebi? Birleşin, 
öyle verelim dedik. Birleşmediler, biz de vermedik. 

Hele haklarında takibat yapılan dernekler var; o 
gibi derneklere katiyen yardım yapmamak gerekir. 
Ancak, demin de söylediğim gibi, vatandaşa hizmet 
götüren bazı dernekler var; Kızılay gibi, Çocuk Esir
geme Kurumu gibi, onlara belki yardım yapılabilir. 
Gerisinin hiçbirisine yapmamak lazım. Bu konuda ba
kanlıklar çok hassas davranırlarsa suiistimale meydan 
verilmemiş olur. 

67 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

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

68 nci maddeyi okutuyorum : 
KİŞİ BORÇLARI : 

MADDE 68. — A) Saymanlık hesaplarında ka
yıtlı olup zamanaşımına uğrayan veya zorunlu neden
lerle tahsil olanağı bulunhıayan kişi borçlarından, 
1050 sayılı Yasanın 133 ncü maddesi uyarınca Mali 
Müşavere Encümeni tarafından silinmesi gerektiğine 
karar verilenlerle 25.3.1970 gün ve 7/414 sayılı Karar
namenin uygulanması ile ilgili olarak 10.8.1970 -
28.2.1974 tarihleri arasında doğan kişi borçlarının ka
yıttan düşme işlemleri ile 1979 mali yılında 7/17198 
sayılı Kararname uygulanmasının lehte olma koşulu 
gereği 1970 mali yılındaki ellerine geçen döviz mikta
rının sabit tutan hükümden istisna kılan fazla ödeme
lerinden meydana gelecek olan hazine alacaklarının 
kayıttan düşme işlemlerini yapmaya, 

B) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci 
maddesini değiştiren 19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Ka
nunda belirlenen göstergeler ile Sıkıyönetim Hizmet 
Zammına ilişkin olarak 27.6.1980 tarih ve 8/1168 sa-
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yılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen gösterge
ler arasındaki farklardan doğan tutarların terkinine, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala

cakları Yasama Organının onayına sunulur. 
BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
69 ncu maddeyi okutuyorum : 
DEVLET HESAPLARINDA KURUŞLU İŞLEM

LER : 
MADDE 69. — Devletin, mahkemelerce hükme 

bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere, her tür
lü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve te
diyesi ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Dev
let kayıtlarında, yasalarında ve diğer mevzuatında 
saptanmış tutar ve oranlar değişmemek koşuluyla, lira 
esası kabul edilerek elli kuruş ve daha aşağı kesirler 
atılır, elli kuruştan fazla kesirler liraya çıkarılır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzelkişilerin, yapa
cakları ödemelerle ilgili olarak hesaplayacakları vergi 
toplamının elli kuruşa kadar olan (elli kuruş dahil) 
lira kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkarılır. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 69 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

69 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum : 
MAHSUP SÜRESİ : 
MADDE 70. — Muhasebei Umumiye Kanununun 

108 nci maddesinde saptanan mahsup süreleri mali 
yılın 3 ncü ayı sonunda biter. 1980 Mali Yılına ilişkin 
mahsup süresi için de bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

71 nci maddeyi okutuyorum : 
KATMA BÜTÇELİ İDARELER : 
MADDE 71. — Bu Yasa hükümleri, kendi bütçe 

yasalarında yer alan özel hükümler saklı kalmak ko
şuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygula
nır. 

BAŞKAN — 71 nci mad'de üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

71 nci madldeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul! 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum : 
Vergi Bağışıklığı : 
MADDE 72. — 1981 mali yılı içinfde, Müli Sa

vunma 'Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Milli İstihbarat Teşkilatı gereksinimi için Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonlunda 
yer alan ham petridl ile (27.10) tarife pozisyonunda 
yer alan akaryakıt ve madeni yağların, (38.19.29) ta
rife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kul-< 
lanılan kimyevi müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız 
makine yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri 
(a'dditifler) dış alımı ve bunların yurt içinde üretilen
lerinin teslimi, Gümrük Vergisi, belediye hissesi, it
halde alınan Damga Resmi, Rıhtım Resmi, ithalde ve 
dahilde alınan İstihsal Vergisi ile Hazineye, katma 
'bütçeli İdarelere, özel idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi, resim, harç zam ve ardiye ücretlerinden 
müstesnadır. 

(27.10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akarya
kıt ve madeni yağlar Milli Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşki-
kilaltı gerek'sinimıleri için adı geçen kuruluşlara veya 
onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini! 
yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları 
çerçevesinde teslim! edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jaridarma Genel 
Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gereksinim
leri için vergi bağışıklığı uygulanarak itihal olunan 
ham petrolden elde edilen ürünlerin bunlara tahsis 
olunmayan, kısmı yukarıdaki istisnadan faydalana
maz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma Genel Kamu'tanhğı 
dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt 
'dışından alınması zorunlu bulunan saivaş silah, araç, 
makine ve teçhizatı ile malzemeleriınin yapılmış ve 
yapılacak dış alımları bu maddenin 1 nci fıkrasında 
yazılı vergi ve resimlere ta'bi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı içlin Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak si
lah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
cihazları, televizyon ve sistemi erine ait cihazların, ses 
ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça lelvazırnatı 
l'98'l mali yılı içinde Gümrük Vergisi Ve resimlerin
den bağışık olarak itihal edilir. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde siöz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

73 ncü maddeyi okuyunuz. 
Mali yılda kısmen ya da tamamen uygulanmaya

cak yasa hükümleri : 

MADDE 73. — A) 1. 9.6.1958 tarihli ve 
7126 sayılı SiVil Müdafaa Kanununun 21 .10.1960 
tarih ve 107 salyılı Kanunla değişik 37 nci maddesi
nin (a) fıkrası, 

2. 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, 
3< 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi. 

4. 13 . 7 * 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununun 66 ncı maddesi ile bu maddeye 1137 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen fıkra, 

5. 18 , 2 . 1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi, 

Hükümleri, 1981 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tu
tarları düzeyinde uygulanır. 

<B) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
42 nci maddesine göre verilecek emekli aylığının net 
miktarı (Sosyal yaddım zammı dahil) 1981 mali yılı 
için 50 000 liradır. 

C) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkında 26 . 3 . 1956 tarih 
ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sa
yılan kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok 
edilmesini bu Yasa hükümlerine bağlı olmaksızın ha
zırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine 
getirebilirler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye da
yanılarak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış 
olan yönetmelikler 1981 mali yılında da geçerliliğini; 
korur). 

2. ıSehir içi konuşmalar dışında, Ankara, Istan* 
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani te
lefonlara ait 876 sayılı Kainunun 7 nci ve bu maddeye 
ek 5 . 12 . 19*28 tarJh ve 1366 sayılı; 13' . 12 . 1934 
tarih ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarih ve 1569 sa
yılı; 16 . 4 . 1933 tarih ve 2142 sayılı; 11 . 6 . 1933 
tarih ve 2304 salyılı Kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 
7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1 S . 1930 ta
rih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanu
nun 5 nci malddesi; 

13. 1 6 . 7 , 1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sigor
taları Kurumu Kanununun 2158 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tahvil
lere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen 
% 40'ltk sınır; 

4. 7 . 3 , 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Ka-> 
nununun 5 . 4 , 1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Re
formu Kanununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının (b)' bendi; 

5. 24 . 12 . 1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu Kanununun 31 nci mad
desinin Radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

6. 29 . 8 . 1977 günlü ve 21Q8 sayılı Muhtar 
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası; 

7. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler 
nedeniyle nakden veya hesahen ödenen velya tahak
kuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca İslam Kalkın
ma Bankası için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 madde
leri diğerlerine ilaveten); 

8. 4060 sayılı Kanunun 32 saydı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası, 

9. 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 2227 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin (c) fıkrası, 

10. '20 . 6 . 1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun 
ek 4 ncü maddesi, 

D) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
16 . 2 . 1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinde yer alan % 7 tahdit, 

Hükümleri, 1981 mali yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 73 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

74 ncü maddeyi okuyunuz. 
Yürürlük! ve Yürütme :• 
MADDE 74. — Bu Kanun 1! . 3 . 1981 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

75 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 75. — Bu Kanunun, 
a) Devlet Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Dev

let Başkanlığı Genel Sekreteri, 
b) Yasama Organı ve Sayıştay Başkanlığı ile 

ilgili hükümlerini Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek
reteri, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
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BAŞKAN — 75 nci madde üzerinde söz almak 
teiteyen var mı?.. Yoktur .-

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

Bütçe Kanunu Tasarısının tümünü oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
k^bul eldilm'iş oldu. Devletimiz ve milletimiz için ha
yırlı, uğurlu olsun efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN BÜLEND ULUSU — Sayın Başka

nım, Milli Güvenyik Konseyinin değerli üyeleri; 
1981 Yılı Bütçesi yoğun ve titiz çalışmalarınız, 

yüksek direktifleriniz ve olumlu katkılarınızla nihai 
şeklini almış ve yüksek tasviplerinizle şu andan iti
baren kanunlaşmış bulunmaktadır. 

•Bütçe, Milli Güvenlik Konseyinin prensip karar
ları ve Hükümett Programı çerçevesinde büyük bir 
hassasiyetle etkin ve tutumlu bir tarzda uygulanacak
tır. Hükümet ve ayrı ayrı Bakanlıklar olarak bu büt
çeden azami yararın sağlanması için her türlü gay
ret, dikkat ve itina büyük ölçüde gösterilecektir. 

1981 Yılı Bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlı olması dileğiyle Yüce Heyetinize teşekkürleri
mi ve saygılarımı sunanın. 

BAŞKAN — Efendim biz de teşekkür ederiz, 
sağolun. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde olma
dığından, bilahara tespit edilecek bir gün ve saatte 
Coplanılmak üzere birleşiimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanıma Saati : 11.45 

» • « 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

24 Şubat 1981 Sah 

Saat : 9.30 

I. — KANUN TASARI VES TEKLİFLERİ 
1. — 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/69) (S. Sayısı : 
98) 




