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I. u_ GEÇEN (TUTANAK ÖZETİ 

6 Mapit 1981 Cuma 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Memur Meskenleri înşaası Hakkında 4626 sa

yılı Kanuna Ek 6126 sayılı Kanunun Birinci Mad
desine İki Fıkra ile Kanuna Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/39) (S. 
Sayısı: 160) ile: 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesinin 
Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında (1/137) 
(S. Sayısı: 154), 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, İki Maddesinin Kal
dırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair (1/122) (S. Sayısı : 161) ve 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve 
Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
(1/121) (S. Sayısı: 142) kanun tasarıları kabul edildi. 

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

Haydaa1 SALTİK 

Müli Güvenlik Konseyi 
Gene] Sekreteri 

BİRİNCfc OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : lOrgemeraff Kenan EVREN (Devlet Başkam, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
. ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tiihsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oranıiral Neja* TÜMER <Dz. K. K. ve Mi Fİ i Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve M'MIİ Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 43 ncü Birleşim'inii açıyorum. 

II. _ KANUN TASARI VE TEKLİFLER* 

1. — Mülki t dar e Amirliği Hizmetleri Tazminat 
Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu. 
(11149) (S. Sayısı: 163) (1) 

İBfA'ŞKAN — Gündemlimizde kanun tasarı ve tek
lifleri mevcuttur; görüşmelere foaişhyoruz. 

/Birinci sıraca, Mülki îdare Amirliği Hizmetleri 
Tazminat Kanunu ta'saınsı ve bu konudaki İçişleri 
Komisyonu Raporu 'bulunmaktadır. Bu tasarı ve 
rapor, 163 sıra salısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 

(1) 163 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Komisyon Sözcüsü ve Hükümet Temsilcisi arka
daşlarımız yerlerini aldılar. 

'Kanun tasarısının tümü üzerinde Komisyon Söz
cüsü arkadaşımızdan, kısaca - gerçi biliyoruz bunun 
hazırlanış sebebini ama - açıklama rica ediyoruz. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KİAIYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
Mülki İdare Amirleri Sınıfında bulunan kişiler, dev
let hayatında önemli görevler ifa etmek durumunda-
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dırlar. Bu kimseler, 657 sayılı Kanunun 36 nci mad
desinin 9 ncu bendinde ifade edildiği gibi, vali, kay
makam ve kaymakam adayı olan maiyet memurları 
satatüsünde bulunan kişilerdir. Bunlar, devlet düzeni
ni halk içinde bitaraf olarak temin eden, hükümet 
temsilciliği statüsünü muhafaza etmektedirler. Bu ne
denle, kendilerinin, diğer kamu personelinden ayrı bir 
statüye tabi olmaları, gerek idari yönden, gerekse ma
li yönden, Devletin, kendilerini değişik statü içerisin
de teçhiz etmiş bulunmaisı, Hükümet tarafından be-' 
nimsenmiş: Bakanlar Kurulu, Mülki İdare Amirleri 
Hizmet Sınıfına, almakta bulundukları maaşın % 20' 
si nispetinde «Mülki idare Amirliği Hizmet Tazmina
tı» ismi altında para ödemeyi öngörmüştür. 

25 Şubat 19$1 tarihinde Hükümetten geçen bu 
kanun tasarısı Milli Güvenlik Konseyine gelmiş; ko
nu, Komisyonumuzca da tekrar tezekkür edilmiş ve 
ilke olarak beni'msenmıiş bulunulmaktadır. 

Ayrıca, zaten 1 . 3 . 1980 tarihinden geçerli ola
rak, daha önce sevk edilmiş bulunan bir kanun ta
sarısı nedeniyle de, zamanın hükümeti tarafından bir 
avans kararnamesi çıkarılarak uygulamaya konmuş 
bulunmaktadır. 

Genelde ifade edeceğimiz (hususlar bunlardır.. 
Maddelere geçildiğinde ayrıntılı bilgi sunacağız. 

ÎBAİŞKIAIN — Efendim, bunlar zaten Bakanlar Ku
rulu karan ile bu tazminatı avanis olarak almakta idi
ler; bunun kanunlaşması kalmıştı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Yasal 'dayanağı yoktu. 

İBAŞKİAN — Yasal dayanağı vardı, yani Bakan
lar Kurulu kararı ile verilebiliyordu zaten, mali yön
den hükümete böyle bir yetki verilmişti; fakat kanun 
olarak geçmemişti. Yani alınmakta olan bu hakkı şim
di biz, Silahlı Kuiviveitler için çıkardığımız kanun 
gibi, kanunlaşftırmış olacağız; mesele orada. 

Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
ıMaddelere geçilmesini oylarımıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okuyunuz;: 

'Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Ka
nunu Tasarısı 

MADDE 1. — Mülki İdare Amirliği Hizmetleri 
sınıfınlda olup bu sınıfa dablil kadrolarda çalışanlara, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Ek ve De
ğişikliklerine göre almakta oldukları aylıkların (Ek 
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göstergeleri dalhil) brüt tutarının % 20'si «Mülki İda
re Amirliği Hizmet Tazminatı» olarak ödenir., 

\Bu tazminat, müteakip aybaşında aylıklarla bir
likte verilir ve damga resmi hariç, herhangi bir ver
giye tabi değildir. 

.BASKİAN — Hükümetin teklifi ile Komisyonun 
düzenlediği 1 nci madde arasındaki farkı izah eder 
misiniz? 

HÂİKİÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KİAYNAlK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Hükümet teklifi, «Valiler ve kay
makamlar» diye başlıyor idi. Biz, 657 sayılı Ka
nunun, vali, kaymakam Ve maiyet memurunu tarif 
eden 36 ncı maddesinin 9 ncu bendini ilke olarak 
aldık. O itibarla, «Mülki İdare Amirliği Hizmetleri 
Sınıfı» diye, ki orada sınıf diye geçiyor, genelde bu 
ibareyi kullandık. 

Yine, Hükümetten gelen tasarı metninde bu taz
minata, «Mülki İdare Amirliği Hizmet Ödeneği» 
ismi verilmişti. Halbuki bu, ödenek değildir, tazmi
nattır. Çünkü, ödenek,' devlet memurlarına verilen 
Anayasanın öngördüğü aylıklar ve memuriyete bağlı 
ödemelerdir. Halbuki bu, hizmete bağlı bir ödeme 
'olduğu için, Silahlı Kuvvetlerdeki gibi, «Hizmet taz
minatı» ismi altında toplamış bulunuyoruz. 

IBAIŞIKAN — Bu değişiklikle Hükümetimiz muta
bık mı efendim?.. 

iBAHArmİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Mutabıkız. 

IÖASJKAN — .Sonradan başkaları da buna dahil 
olmasın? Yani Hükümet teklifinde, «Valiler, kay
makamlar ve kaymakalık sıfatını özel mevzuatına gö
re kazanmış olup, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra 
kuruluşlarında göreiv alanlara., diye yazılmış. 

Şimdi, Komisyonun hazırladığı metindeki Mülki 
İdare Amirliği hizmetleri sınıfında olup, bu sınıfa 
dalhil kadrolarda çalışanları, bunlara dahil olanları sa
yar mısınız efendim; hangileri oluyor? 

BAHATTİlN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, o 657 sayılı Kanunda sınıfı tarif 
eden ibareyi aynen okuyorum :̂1 

ı«lBu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları 
kazanmış olup, İçişleri Bakanlığı merkez ve iller ku
ruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.» 

!Bu, kapsamlı bir tariftir. Bu itibarla, Komisyo
num yaptığı değişiklik hiç kimseyi kapsam dışında bı
rakmamaktadır., 

IBAŞKAN — Kapsam dışında bırakmıyor da, baş
kaları da dalhil olmasın, 
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HÂIKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KIAYNAK Ctçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 657 sayılı Kanunun 36 ncı madde
sinde devlet memurları sınıflandırılmıştır. Bu sınıflan
dırmada, 9 ncu bentfte «Mülki idare amirliği hizmet
leri sınıfı» adı altında valiler, kaymakamlar ve bu 
(sıfatları taşıyan merkez ve taşra teşkilatında çalışan 
kişiler ile maiyet memurlarından söz edilmektedir. 

Yine bir kimsenin kaymakam veya vali olabil
mesi için de özel bir yasa mevcuttur. Bu 1700 sayılı 
yasa, kimlerin vali ve kaymakam olabileceklerini be
lirtmekte; vali ve kaymakam olduktan sonra da va
lilikte, kaymakamlıkta veya İçişleri Bakanlığının - bu 
sıfatı taşımaları koşuluyla - hangi İdari kadrolarında 
çalışabileceklerini göstermektedir* 

Biz o itibarla yasa düzenleme olsun, gelişi güzel 
olmasın, mevcut olan yasaları aynen buraya alalım de
dik; îçişleri Bakanı da aynı konuya ilgi duydular ve 
katıldılar. 

Halbuki onların getirdiği tarif çok değişik idi. 
iBAŞKAN — Peki, bir şey daha sorayım efen

dim1. 
,«!Ek göstergeler dahil dedik;» Ek göstergelerle be

raber tutarının «% 20'si» dedik. 926 sayılı Kanunda 
yaptığımız değişikliklerde de öyle miydi efendim, ek 
göstergeler dahil miydi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KİAYNİAIK ^Ç'İşteri Komisyonu Başkanı) — 
Dahildi efendim, evet. 

ISonra, yine, 657 sayılı Kanunun 43 ncü madde
sinde vali ve kaymakamların ek gösterge alabilecek
leri ve hangi de göstergelerle hizmet verecekleri de 
yazılı. 

Silahlı Kuvvetlerde olduğu gibi, yani bizim 926 
sayılı Kanunun 1'37 nci maddesindeki ek göstergelerin 
hizmet yerine rütbeye bağlı bulunması gibi, yine va
li ve kaymakamların da ek göstergeleri, 657 sayılı 
Kanunun 43 ncü maddesi gereğince unvanlarına bağlı 
olarak verilmektedir. Örneğin valiler 600, vali mua
vinleri müsteşarlar 600, yine vali sınıfından olan ge
nel müdürler, müsteşar yardımeılan.. 

BAŞKAN — Peki, nahiye müdürleri hangi sı
nıfa dalhil oluyor? 

IBAHİATTİN AİBUÖM (Uçişleri Bakanlığı Temi- i 
silcM) — Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahildir. 

BAŞKAN — Onlar oraya dahil değil?.. 
IBAHATTİN ABLUiM (İçişleri Bakanlığı Ten> 

ısiMsi) — Dalhil değil. 
İBAŞKAN — Peki. | 

1 nei madde üzerinde söz. almak isteyen var mı 
efendim?) 

İBuyurun efendim, Oramiral Tümer. 
ORAMİRAL NEJİAT TÜMER — Sayın Başka

nım, iki konu üzerinde görüşeceğim; birincisini so
rup, cevabını aldıktan sonra diğerini arz etmek isti
yorum-

Evtvela, bugüne kadar avans olarak bütün şu mad
denin gerekçelerinde yazılı herkes alıyor muydu bu
nu, yoksa yalnız kaymakam ve valiler mi alıyordu? 
Yani bugüne kadarkii uygulanan şümul neydi? 

İBAŞKAN — Buyurun efendim, Hükümet Temsil
cisi. 

IBAHATTİİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Avarts kararnamesiyle, şu 1 nci madde tarifi 
ve kapsamına dalhil olan bütün kişiler bu avanstan 
yararlanır, 

(BAŞKAN — Yanınızda mı efendim kararname? 
ORİAMIİRAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder

seniz gerekçeli okuyayım efendim. 
Vali ve kaymakamlarla kaymakamlık sıfatını 

mevzuatta yer alan özel hükümlere göre kazandık
tan sonra İçişleri Bakanlığının merkez kuruluşun
da müsteşar, merkez Valisi, müsteşar yardımcısı, ge
nel müdür, kurul veya idare başkanı, hukuk mücavi
ri, Bakan veya Bakanlık müşaviri, genel müdürlük ku
rul veya idare başyardımcısı yahut yardımcısı, mülki
ye müfettişi, hukuk müşaviri, daire başkanı, şube 
müdürü, muhakemat müdürü, uzanan ve bunun gibi 
görevleri yapmak üzere mülki idare amirliği hizmet
leri sınıfına dalhil kadrolara atanan veya illerde vali 
muavini veya hukuk işleri müdürü olarak görevlen
dirilen personel ile maiyet memurlarına, yani 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununda 1&97 sayılı Ka
nunla değişik 316 ncı maddesinde tarifi yapılan mül
ki idare amirliği hizmetleri sınıfı kapsamında olup, 
mülki idare amirliği sınıfına dahil kadrolarda glörev 
yapan memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile ek değişikliklerine göre almakta oldukları 
aylaklarının brüt % 20'si hiçbir kesinti yapılmaksı
zın..» diye devam ediyor, bunda, almayan hiç kim
se kalmıyor. 

BAŞKAN — Yalnız yukarıdaki şu husus mühim1: 
«Bu unvanı kazandıktan sonra-yani kaymakam ol
muş, vali olmuş, ondan sonra merkeze atanmış- bu 
görevlere tayin edilmişse; kaymakamlık sıfatını, mev
zuatta yer alan özel hükümlere göre kazandıktan 
sonra İçişleri Bakanlığında şu şu görevlerde vazife 
yaparsa..» Var çünkü.. Valilk yapıyor, ondan sonra 
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geliyor İçişleri Bakanlığında heıihan'gi bir göreve, me
sela hukuk müşaviri olarak tayin edilebiliyor veya 
müsteşar olabiliyor, müsteşar yardımcısı olabiliyor. 

GRAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, benim dokunmak istediğim noktayı şimdi bura
da soracaktım. 

(tllerlde yalnız vali muavini ve hukuk işleri diye 
daraltmışsınız. Peki, illerde bu statüde olup da, yine 
başka bir şubede çalışan kimse o zaman alamayacak 
mıdır? Niye acaba vali muavini ile hukuk işleri mü
dürü olarak illerde tahsis edilrcıiiş? Yani kısıtlanmış? 

IBAŞK1AN — Evet, buyurun., 
BAIHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Terwsİl-

cisi) — Efendim, Teşkilât Kanunumuza, göre, illerde 
mülki idare amiirliği sınıfına dahil hizmetler sadece 
vali muaVinliği ve hukuk işleri müdürlüğü. Bunun 
dışında, bu kadrolar dahil, şu tarife dahil hizmetleri
miz yok. 

BAŞKAN — Yani, ilde hukuk işleri müdürü, mu
hakkak kaymakam veya vali muavini sıfatını kazan
mış kişilerden mi tayin ediliyor? 

IBAHATTİN ABLUM (içişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim; il hukuk işleri müdürü olabil
mek için behemahal kaymakam sıfatını kazanmış ol
mak lazım. 

IBAŞKİAN — Yani kaymakamlık yapmadan il hu
kuk işleri müdürlüğüme tayin edilemiyor? 

ÎBAHATTÎN ABLUM (içişleri Bakanlığı Tem'sil-
cîsi) — Edilemiyor efendim; ddilemez.. 

IBAŞKAN — Evvela hukuk işleri müdürlüğüne ta
yin edilip de ondan Sonra kaymakam olunaımyor mu? 

iBAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Olunmaz, mümkün değil efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÂKIM TUĞGBNERAL MUZAFFER BAŞ-

KİAİYNAIK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 1700 sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununa göre, bir kimsenin kaymakam sınıfına ge
çebilmesi için Hukuk veya Mülkiye Mektebini bitıir-
miş olması, bir imtihandan geçmiş olması; 2,5 yıl 
maiyet memurluğu veya benzer bir memuriyette bu
lunması; tekrar ikinci bir imtihanla kaymakamlık sı
nıfına geçmiş olması lazımdır. Kaymakamlık sınıfı
na geçtikten sonra, bu kişiler yine aynı yasaya göre 
vali, müsteşar, müsteşar yardımcısı, teftiş kurulu baş
kanı, tetkik kurulu başkanı, hukuk müşaviri; yine 
mUlkiye müfettişi, yine İçişleri Bakanlığının idari kad
rolarında çalışan daire başkanlıklarına atanıyorlar. 
Aynen, hâkimlerde olduğu gibi-
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Örneğin, Adalet Bakanlığının karargâhının kad
rosu da hâkim sınıfından kişilerden oluşmaktadır. 
Bunlar hâkimlik statüsüne girdikten sonra Adalet Ba
kanlığının müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel mü
dür ve daire müdürlüklerine atanmaktadırlar; ama hâ
kimlik tazminatı almaktadırlar. 

»Mülki idare amirleri sınıfına geçebilmek için, 1700 
sayılı yasaya göre evvela kaymakam imtihanını ka
zanmak, 2,5 sene kaymakamlık stajı yapmak, tekrar 
ikinci bir imtihandan sonra kaymakam statüsüne geç
mek gerekiyor. Ondan sonra, yine aynı yasanın de
min tadat ettiğim hizmetlerin'de, kaymakamlık sta
tüsünde idari hizmetlerde çalışıyorlar. Mesela bir 
kaymakam ya bir kazada kaymakamlık yapacak ve
ya demin tadat ettiğim yerlerde hizmet verecektir. 

(BAŞKAN — Yalnız burada sakat olan şu: Vak
tiyle alıyorlar da onun için bunu çıkarmak müm
kün değil. 

'Maiyet memurluğuna tayin edilir, eğer burada 
muvatöfafc olamazsa kaymakamhğa tayin edilmeye
bilir. O zaman ne olacak? Almaya devam edecekmi 
bunu?. 

IBAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Maiyet memuru iken alacak. 

İBAŞKAN — Alacak; fakat iyi sicil alamadı, mu-
vafak olamadı, kaymakamlık sınıfına da geçemedi, 
aldılar, merkezîde bir yere tayin ettiler.. Çünkü bu 
bir nevi stajdır; stajdaki bir ktaseyede % 20 veril
mez. 

(Bir öğretmen öğretmen olmadan evvel staj ya-
tpar, bir hâkim hâkim olmadan evvel staj yapar, bir 
avukat avukat olma'dan evtvel staj yapar. Binaenaleyh 
o stajiyerlik döneminde o vasfı kazanmış sayılamaz. 
O vasfı kazandıktan sonra vermek lazımdı bunu, ama 
zannediyorum bundan evvelki Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla-verilmiş bu; orada hata edilmiş bence. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAIK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkan, bu konuda bir şey söylemek istiyo
rum. 

IBAŞIKAN — Buyurun efendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KİAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, konuya bir açıklık getirir diye arzı malumat 
ediyorum. 

'Evvela, kaymakamlık sınıfına geçebilmek için bir 
imtihandan geçiyorlar ve imtihanı kazanan kişi maiyet 
memuru oluyor. 2,5 yıl sonra ikinci imtihanda başa-
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rıSız ise, genel idare hizmetlerine geçiyor, mülki 
idare amirliğine geçemiyor; hâkimlerde de böyle
dir, 

(BAŞKAN — İyi ama niye alsın şimdi a? 
HÂfKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Hâkimlerde de böyledir efendim, müsaade ederseniz 
açıklayayım. 

Hukuk Fakültesini bitirdikten slonra hiâkim stajı
na tabi tutulur. Hakim stajından sonra yardımcı sav
cı veya yardımcı ıhâkim olur 3 sene içerisinde. 3 se-1 

ne sonunda eğer hâkimliği veya savcılığı onanmış ise, 
asil olarak hâkim veya savcı olur; ama bu 3 yılın içe
risinde % 50 hâkim tazminatını alır., 

IBAŞKAN — Ama stajda iken alır mı? 
(HÂfKl'M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KİAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. 

IBAŞKAN — Bu da stajdır, bir nevi stajdır. 
ORHAN PÜRLER (içişleri Komisyonu Üyesi) — 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bu konuda bir 
şey söylemek istiyorum. 

IBAlŞKAN — Buyurun efendim. 
(ORHAN PİRLER (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 

Sayın Başkanım, maiyet memurluğunu özendirici ha
le getirmek için konmuştur bu fıkra. 

§u anda 272 maiyet memuru kadromuz vardır, fa
kat 100 tanesi açıktır, kimse gelmiyor ve ayrıca 1*1*6 
kaymakamlığımız da boştur.. 

özendirici hale getirmek içtin, mati'yet memurluğu
na bu % 20 verilmiştir ve maaşına yansıyan 2 700 li
radır; fazla bir para değildir. 

İBAIŞIKİAN — Hayır, ona bir şey demiyorum, za
ten Vereceğiz bunu; çünkü 1'980'den beri almaya de
vam ediyordu, hakkı müktesep olmuş artık o, onu geri
ye alamayız; fakat staj devresinde vermemek lazım 
esasına bakarsanız bunu; öyle olması doğrudur. Staj
da muvaffak olduktan sonra, o sınıfa geçtikten sonra 
almaya devam eder. 

(1 nci madde üzerinde başka söz almak isitteyenı 
Var mı efendim?.., Yok-

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

!2 nci maddeyi okutuyorum!: 
(MAODE 2. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Taz

minatı verilmesini gerektiren bir kadroya atamanlar 
göreve başladıkları günden itibaren bu tazminata hak 
kazanırlar. 

BAŞKA/N — 2 nci madde üzerinde Komisyonun 
'bir diyeceği var mı efendim?. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efemdim, sadece, Hükümet teklifindeki «öde
nek» deyimini «Tazminat» olarak değiştirdik. 

(BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum;: Kabul edenler.. 
Ecmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okütuyorumi: 
IMADDE 3. — Yıllık izin kullananlar ile yurt 

içinde veya yurt dışında geçici görevle başka bir yere 
gönderilenler, yurt içinde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uyarınca yürütülen hizmet içi 
eğitim programlarına katılanlar ve bir takvim yılı 
içinde toplam 60 günü geçmiemek üzere sağlık izni 
verilenler ve mazeret izni kullananlar ya da memu
riyet yerlerinin değiştirilmesi sebebiyle yeni memu
riyetlerine gitmek üzere eski görevlerinden ayrılıp 
kanuni mehil müddetini kullananlar hariç olmak üze
re, herhangi bir sebeple görev başında bulunmayan
lara, görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe öde
me yapılmaz. Ancak görev sırasında veya görevden 
dolayı yaralanma veya sakatlanma sonucu alınan 
hastalık izinlerinde Mülki İdare Amirliği Hizmet 
Tazminatının ödenmesine devam olunur. 

.BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızın bir izahatı olacak mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Hükümetten gelen metni aynen be
nimsemiş .bulunuyoruz. 

İBurada, yıllık iznini kullananlar, mazeret iznini 
kullananlar veya yer değiştirme nedeniyle mehil müd
deti kullananlar ve 60 güne kadar hastalık nedeniyle 
sağlık izni alanlar hariç, diğer konularda bu tazmi
natı alamayacaklar. 

örneğin, tutuklu hali, hükümlü hali, açığa a!m-< 
ma Mali, gözaltına alınma hallerinde bu tazminattan 
İstifade edemeyecekleri düzenlenmiş buüunmak'tadir. 

ıBAŞKAN — Peki, ben şunu öğrenmek istiyorum 
bu 60 günlük sağlık izni konusunda: 

Bir yerden bir yere tayin oldu; rapor aldı, bir da
ha aldı, bir daha aldı, bir dalha aldı, toplam 60 gün 
rapor aldı. Bu raporların toplamı 60 günü geçmişse 
ondan sonra bu % 20tyi alaimayaeak'tır manasında 
değil mi? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KIAİYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim, o anlamda oluyor. 

ıBAŞJKAN — Peki hastanede de yatsa?. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Hastanede yatması da. sılhîhi izinden sayılacak. 

Hastanede yatması 60 günü aşmış ise veya hastane
de yatmadı üzerine verilen hava değişimi veya isti
rahat raporunun toplamı 60 günü aşmış İse, 60 tan 
sonrası için herhangi bir tazminat almayacak. 

iBunu 2556 sayılı Hâkimler Yasasına benzetmiş 
İçişleri Bakanlığı, Komisyonumuz da aynı konuyu be
nimsemiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkanım, yalnız burada görev nedeniyle 
yaralanmaları veya sakatlartmaları istisnası vardır. 

(BAŞKAN — Onu kim takdir edecek? «Ancak gö
rev sırasında veya görevden dolayı yaralanma veya 
sakatlanma sonucu alınan hastalık izinierin'de» diyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
HAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Öyle zannediyorum ki, olayın vaka raporuyla, hasta
nenin genel raporu İçişleri Bakanlığınca değerlendi
rilecek ve sakatlanması veya yaralanması görevi ne
denine dayanıyor ise, o zaman bu tazminatı almaya 
devam e'decek'tir. 

BALKAN — Görevden mütevellit?.. 
HÂKİİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (lîçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Özellikle, güvenlik nedeniyle kaymakam ve valilere 
görev verüdıiğinde, yaralanmaları veya sakatlanma
ları söz konusudur. 

Sırf o bakımdan kendilerini himaye etmiş olmak 
için getirilmiştir bu hüküm. 

Genellikte, 1402 sayılı Kanunun ilgili hükmüne 
göre Veya İl idaresi Kanununa göre valiler ve kay
makamlara asayişle ilgili görev veriliyor; o nedenle 
Sakat kalmaları veya yaralanmalarında bu tazminat
tan faydalanmaya devam etsinler maksadını taşıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, madde de, «yaralanma ve sa

katlanma» diyor. Sayın Hükümetin bir diyeceği var 
mı efendim?.. 

SAHAntrİN AİBLUIM .(İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Yok Sayın Başkanım. 

(BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efen'düm?. Yok. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum;: 
MADDE 4. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Taz

minatının ödenmesine ilişkin olarak bu Kanunda hü
küm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, 4 ncü 
maiddeyi izah eder inisiniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
İKAYİNAK (lîçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, «$57 sayılı Kanuna göre almakta 
bulundukları maaşın ek göstergesinin % 20'si ödenir» 
deniyor idi, 

Talbii ki, almakta devam' ederler iken, derece yük
selmesi, kademe ilerlemesi, ek gösterge tahsisi gibi 
Ibazı konular olur ise, oradaki ilkeler benimsensin 
fikri alınmış. 

'İkincisi de, yine bu gibi kişilerin yukarıda saydı
ğımız konuların dışında tutuklu olmaları, hükümlü 
olmaları, açığa alınmaları, gözaltına alınmalarım'da da 
657 sayılı Kanunun ilgili hükmü vardır; 164 ncü 
maddesi buradaki hükümler dikkate alınsın diye ko
nulmuş bir hüküm. 

Hükümet tarafından da öyle gelmiş idi, Komis
yonumuz da aynı konuyu benimsemiş bulunmakta
dır. 

Arz ederim., 
'BAŞKAN — Esasında gerek yok bu maddeye. 
Elbette, burada olmayınca 657'ye girer, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ--

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biz, 926 sayılı Kanundaki hizmet 
tazminatı, «9İ26 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir» 
dediğimiz için, sanıyorum ki bir heves veya bir nok
sanlık olmasın diye buraya koyalım demiştik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, 4 ncü madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kafbul edilmiştir.. 
Geçici madde l'i okutuyorunıı: 
GEÇİCİ MADDE 1. — 14 . 7 , 1980 tarihli ve 

8/1249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince büt
çe dışı avans olarak yapılan ödemeler Maliye Bakan
lığınca tespit olunacak esaslara göre mahsup olunur. 

iBAŞIKAN — Şimdiye kadar almakta idiler, onu 
mahsup yapmak için getirdiniz bu maddeyi. 
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HÂKİM TUĞÖEINERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komfeyonu Başkam) — 
Evet. 

ıBASjKAlN — Bu geçici 1 noi madde üzerinde söz 
alrnaik İsteyen var mı?.. Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuıyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun 1 . 3 . 1980 tarMnden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 
ıHAŞKlAN — 5 noi madde üzerinde söz almak 

'îsteyen var mı?.., Yok. 
•Maddeyi oylarınıza sunuyorümı: Kalbul edenler.. 

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
IBAI$KAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler Kalbul edilmiştir., 
Tasarının Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kalbul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul ediknliştir. 
Teşekkür ederim. 
2. — 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Kanu

nuna Bir Ek Madde İle Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (1/151) (S. Sayısı : 164) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında, 644 
sayılı Milli İstihbarat Teşkilât Kanununa Bir Ek 
Madde île, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve bu konudaki İçişleri Ko
misyonu Raporu mevcuttur. Komisyon Raporu ve 
Tasarı 164 s. sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır. 

İçişleri Komisyonu ve Hükümet Temsilcisi ar
kadaşlarımız yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Evvela Komisyon sözcüsüne söz veriyorum; 
Buyurunı. 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere 644 sayılı 
Milli İstihbarat Teşkilatı Yasasının 10 ncu maddesi 
burada çalışan devlet memurlarını üç katagoriye 
ayırmış bulunmaktadır. Birincisi; Milli İstihbarat 
Teşkilâtının kadrolarında bulunan bizatihi devlet 

(1) 164 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

memurları, ikincisi; Türk Silahlı Kuvvetlerinden ora
ya atanan yine devlet memuru statüsünde bulu
nanlar, üçüncüsü de; geçici görevle gidenler. Yine 
aynı yasanın 11 nci maddesinde de, Silahlı Kuvvet
ler dışında bulunan kamu personelinin orada hizmet 
vereceklerini amir bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, özellikle devletin milli güvenlik 
politikası bakımından çok önemli görev ifa eden 
buradaki personelin hizmetinin ağır olduğu, genel
likte kendilerinin bu hizmetin yoğunluğu altında ezil
dikleri ve yine birtakım hastalıklara duçar oldukları, 
tehlikelerle karşı karşıya geldikleri yüksek malum
larıdır. Biz Silahlı Kuvvetler olarak Milli İstihbarat 
Teşkilâtında çalışan Silahlı Kuvvetler mensuplarına 
926 Sayılı Kanunun 137 nci maddesi gereğince al
dıkları maaşlarının % 20 sini tazminat olarak öde
miştik. Tabii Milli İstihbarat Teşkilâtı Silahlı Kuv
vetlerle müşterek hareket eden, bir yerde Silahlı 
Kuvvetlerin uzantısı bulunduğundan demin arza ça
lıştığım nedenlere dayalı olarak da burada bulunan 
kamu personeline de ordudakilerde olduğu gibi maaş
larının % 20'si oranında tazminat verilmesi Hükü
met tarafından benimsenmiş ve 11 Mart 1981 tari
hinde Bakanlar Kurulu kararıyla bir kanun tasarısı 
olarak yüksek huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Komisyon olarak konuyu tetkik ettik, prensiple
rini ve ilkelerini tamamen benimsemiş bulunmakta
yız; tümü üzerinde arza çalıştığım konuların dışında 
maddelere geçildiğinde daha detaylı bilgi sunaca
ğımızdan, Komisyon olarak kanun tasarısını yüksek 
takdir ve tensiplerine sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen başka arkada

şımız var mı?... Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

644 Sayılı Milli İstihbarat Teşkilât Kanununa Bir 
Ek Madde İle Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 644 sayılı Kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — a) 644 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin (a) fıkrasında yazılı MİT personeli (Sağ
lık hizmetlerindekiler dahil) ile 11 nci maddesi ge
reğince MİT'de çalıştırılanlara verilen brüt aylıkla-
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rın (Ek göstergeler dahil) tutarının yüzde yirmisi taz
minat olarak ödenir. 

Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu 
tazminat verilmez. 

b) Bu maddede belirtilen tazminat aybaşında 
peşin olarak ödenir ve damga resmi hariç herhangi 
bir vergiye tabi değildir. Tazminat ödemelerinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

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

Evvela Komisyon Sözcüsünü dinliydim bu
yurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Hükümetten gelen metni aynen benimse
miş bulunuyoruz. Ancak, Silahlı Kuvvetler için 
kabul ettiğimiz % 20'lerle ilgili kanunda Silahlı Kuv
vetlerin yurt dışı görevlerine atanan personele biz 
% 20 ödeme yapmıyorduk. Buradaki müzakerele
rimizde Milli İstihbarat Teşkilâtından da yurt dışına 
daimi görevle gidenler varmış. Aynı paralelliği sağ
lamak, yurt dışına gidenlerin '% 20'lerden fayda
lanmamalarını temin için 1 nci maddenin 2 nci 
fıkrasına bir ibare getirdik, diğer metin aynen Hü
kümetten gelen tarzda benimsenmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim?.. 

ERKAN ERSİL (Başbakanlık MİT Müsteşarlığı 
Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Komisyonun görü
şüne katılıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Çünkü bu gibi ilave kolaylıklar Si
lahlı Kuvvetlere, diğer bakanlık temsilciliklerine ve
rilmiyor. Ayrıcalık olurdu bu. Bu bakımdan doğrudur. 
yalnız yurt içindekiler bundan istifade edecek, dışa
rıdan olanlar bu % 20 den istifade edemeyecek de
mektir. 

1 nci madde üzerinde söz almak isteyen arkada
şımız var mı efendim?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 644 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 

geçici madde eklenmiştir. 
Ek Geçici Madde 1.. — 1 Mart 1980 tarihi ile 

1 Ocak 1981 tarihleri arasında 2 Temmuz 1980 ta
rihli ve 8/1196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ge
reğince Ek madde l'in kapsamına giren personele 

hizmet tazminatı olarak ödenen avanslar (fark ola
rak ödenenler dahil) anılan Kararnamede belirtilen 
esaslar gözönünde bulundurularak mahsup edilir. 

MİT Sağlık personelinin 1 Mart 1980 - 31 Aralık 
1980 tarihleri arasında çeşitli ödemelerle aldıkları 
aylık tutarları, kendilerine hizmet tazminatı verilen 
personelin çeşitli ödemelerle aldıkları aylık tutarla
rından az ise, aynı kadro unvanını taşıyanlar ara
sında meydana gelen fark bunlara da tazminat ola
rak ödenir. 

BAŞKAN — Bu 2 nci maddeye bağlı olarak ek 
geçici 1 nci ma'ddenin izahını rica edeceğiz Komis
yondan; buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (İçişleri Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, Milli İstihbara! Teşkilatında bulunan per
sonele 1 Mart 1980 tarihinden 1 Ocak 1981 tarihine 
kadar bir kararmame gereğince, avans kararnamesi 
gereğince bir ödeme yapılmış idi. Maddenin 1 nci fık
rası bu avans kararnamesinde alınan paralarını mah-
sulbuyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Yani, biraz evvel kalbul ettiğimiz 
hükümde olduğu gibi bunlar yine avans olarak veri
liyor. 

HÂKUM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Silahlı 
Kuvvetlerde veya bundan evvel kabul ettiğimizde ol
duğu gibi. Bir başka deyimle, 1 Mart 1980 tarihinden! 
1 Ocak 1981 'tarihine kadar avans olarak aldıklarını 
malhsup edecek, 1 Ocak 1981 tarihinden itibaren ise 
bu yasayı uygulayacağız. 

Yine 2 nci ve 3 ncü fıkrası ise, silahlı kuvvetlerde 
olduğu gibi Mili İstihbarat Teşkilatında bulunan 
sağlık personelinle avans kararnamesinde % 20'1'er 
verilmemiş idi. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatında 
bullunan sağlık personelinin % 20*yi almaidıgı; 2162 
sayılı Yasadan faydalanarak çeşMi ödemeler aldığı 
zaman eline geçen para ile onların dışm'daki persone
lin % 20 almaları koşuluyla ellerine geçen para ara-

Milli İstihbarat Teşkilatı sağlık personelinden 
31 Aralık 1980 tarih ve 2368 sayılı Kanun hüküm
lerine göre fark tazminat alanlardan; bu fark tazmi
natları bu Kanunun 1 nci maddesi ile getirilen % 20 
tazminattan az olanlara 2368 sayılı Kanundaki tazmi
nat ödenmez. Fazla olanların tazminatından ise, bu 
Kanunun 1 nci maddesi ile verilen yüzde yirmi taz
minat miktarı düşüldükten sonra kalan miktar 2368 
sayılı Kanundaki esas ve şartlar dahilinde ödenir. 
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sında, sağlık personelinin aleyhine bir farklılık var- j 
sa, Silahlı Kuvvetlerde olduğu gilbi onun da aynen 
tazminat olarak verilmesini öngörmektedir. 

'Sayın Başkanım, kalbul 'buyurduğunuz bir başka 
metinle 1 Ocak 1981 tarihinden itibaren 2162 sayılı 
Kanunu yürürlükten kaldırmış ildik; yeni kabul bu
yurduğunuz 2168 sayılı Yasaya göre de ken'dilerine, j 
bundan böyle, % 20fei Silahlı Kuvvetlerdeki sağlık 
personeline 'olduğu gibi vermek durumuyla karşı kar-ı 
siyayız. İkisi arasınfda sağlık personeli aleyhine bir 
fark var ise, bu balansı temin etmek için, bu parayı 
ödemeyi öngörmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
-Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — (Bu Kanunun; 
a) Yurt dışı sürekli görevlere gönderilenlere iliş

kin hükümleri 1.3.1980 tarihinden; 
b) Diğer hükümleri 1 Ocak 198İ1 tarihindıen; ge

çerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Burada hu ters olmadı mı?.. Yurt 
dışındakilere 1 Mart 1980 tarihinden itibaren tatbik 
ediyoruz, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Milli İs
tihbarat Teşkilatının avans kararnamesinde, yurt dı
şında bulunanlara '% 20 ödenmez diye bir hüküm 
yok idi. Bu avans kararnamesinden istifade öderler de 
% 2Q'leri de talep ederler d'iye bu kanunu 1 Ocak 1980 
tarihine götürüyoruz, yani onlar almasınlar dıiye. 

BAŞKAN — Bir kayılt yoktu ama, verilmiyordu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Veril
memesi yasaya dayanmadığı için, parayı almak du
rumuyla karşı karşıya kalınabilirdi. O nedenle bu 
madde düzenlendi. 

•BAŞKAN — 3 ncü madde üzerin'db söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmişftir. { 

4 ncü maddeyi okutuyorum : I 
MAIDDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar I 

Kurudu yürütür. J 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

Ta'sannın tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür öderim. 

3. — Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük İs
tihkaklarına Sigara İlavesi Hakkında Kanunun Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/150) (S._ Sa< 
yısı: 162) (1) 

'BAŞKAN — Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Gün
lük İstihkaklarına Sigara İlavesi Hakkındaki Kanu
nun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sının görüşmelerine başlıyoruz. 

:Bu konudaki tasarı ve komisyon raporu 162 sıra 
sayısı ile dağıtılmıştır. 

Kanun tasarısıyla ilgili KomBsyon ve Bakanlık 
Temsilcisi yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günjlük İstihkak
larına Sigara İlavesi Hakkında Kanunun Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Mart 1954 tarih ve 6332 sayılı 
Er, Onbaşı, ve Kıta Çavuşlarının Günlük İstihkakla
rına Sigara İlavesi Hakkında Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

•BAŞKAN — 1 nci matide üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Buyurunuz. 

HÂIKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tutanağa geçmesi açısından kısa bir 
malumat arz etmek istiyorum. 

1 Mayıs 1954 tarihinde kalbul edilen bu yasaya gö
re, erlere günlük 10 gram tütün veya ayda 10 paket 
sigara verilmektedir. Devlete maliyeti 85 milyondur. 

Genellikle sigara, kalitesi itibarıyla içilmemekte-
tedir. Içil'se dahi, tiryaki olmayan erleri de bir yerde 
sigara içmeye zorlamaya yönelik bulunduğu için, 

(1) 162 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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bu kanunun bugün .tatbikatta bulunmasında büyük 
mahzurlar vardır. O bakımdan yürüdükten kaldırı
yoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sigaraya alıştırıyor veya satmaya 

teşebbüs eîd'iyor, satıyor. 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (MiMi Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten bu sigarayı sattığı zaman asker hakkında «sattı» 
'diye soruşturma yapılıyor. 

Sigara içmiyor ise sigara içmeye zorlanıyor. 
Kalitesi itibarıyla kullanma imkânı bulunmadığı 

için, 'sağlık yönünden de zarar tevlit dönektedir. 
Yasayı, işlemeyen 'bu müesseseyi, yürürlükten kal

dırmış bulunuyoruz. 
Arz ederim. 
'BAŞKAN —. Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerinde başka söz alimak isteyen 

var rnı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe: (girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste

yen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka/bul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
'BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var tmı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul' 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 7/77 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/128) 
(S. Sayısı: 165) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında yer 
alan «1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı» nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Kanun tasarısı ve Komisyon raporu 165 sıra sayısı 
ile basılıp dağıtılmıştır. 

(1) 165 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsil
cisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. Ev
vela sözü Komisyon Sözcüsüne veriyorum; tümü üze
rinde bir açıklamanız olacak mı? 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Sayın Başkanım, 1177 Sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun zaman içindeki 
uygulamalarında, malumları, ekim sahalarının geniş
letilmesi nedeniyle şu anda 217 bin ton geçmiş yıl
lara ait tütün stokumuz meydana gelmiştir. 

Bu stok ve yıllık üretim genişlemesi, ihracat ve 
iç tüketim ihtiyaçlarının üzerinde seyretmektedir. 
1973 yılından beri devam eden bu uygulama ile ül
kenin ihtiyacından fazla tütün üretildiği ve bunun da 
1980 fiyatlarına göre 50 milyar lira tutarında bir pa
raya baliğ olduğu yüksek malumlarıdır. 

Mevcut 1177 sayılı Kanunun bunu önleyemediği, 
bu uygulama içinde belli olmaktadır. Bu nedenle 
1177 sayılı Kanunun 4, 7 ve 15 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi 'ihtiyacı hissedilmiş ve böylece tütün alan
larının, ülkenin ihtiyacına cevap vermesi ve daha eko
nomik olarak sınırlı bir tütün ekimi ile kalitesiniin 
yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Teke
li Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 4. — Tütün üretiminin memleket ikti
sadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebilmesi ve 
tütünlerin kalitelerinin iyileşitirilmeSi için, üretim 
alanlarını ve bu alanlardaki üretim miktarlarını azal
tacak her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirleri kıs-' 
men veya tamamen kaMırmaya Bakanlıklararası Tü
tün Kurulu ydtkil'Mir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsünün bir açıklaması olacak mı? 

11 — 
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KURMAY YARBAY ALTAY TOKAT (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, yok. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Hükümet 
teklifi Komisyonumuzca aynen benimsenmiş. 

Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın söyleyeceği bir 
şey var mı?.. 

YAVUZ SAYILIR (lfesas Komisyonu Üyesi -
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi) ~ Sayın 
Başkanım, yok. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Bakanlar Kurulunda eskiden böyle bir yetki yok 
muydu?.. 

YAVUZ SAYILIR (HhltisaJs Komisyonu Üyesi -
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 
Başkanım, eskiden yalnız alan kısıtlaması ile ilgili 
büküm vardı. Bu defa kaliteye de ehemmiyet verilme 
zorunluğu duyulduğu için, miktar kısıtlamasına da 
zorunluluk getirilmek duyulduğu için maddeyi bu şe
kilde düzenledik. 

BAŞKAN — Yalnız alan değil, miktar da kısıt
lanabiliyor. 

YAVUZ SAYILIR (İhtisas Komisyonu Üyesi' -
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, Sa
yın Başkanım. 

Sayın Orgeneral Saltık, buyurunuz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
eski 4 ncü maddede «Lüzum görülen alanlarlda üre
tim miktarını belirli oranlarda azaltma» diye bir sı
nırlama getirilmişti. Şimdi bu «belirli oran» dan vaz
geçmiştir. Evvela, üretimi kısıtlamaya, ayrıca, her 
türlü tedbiri almaya da yetkili kılınmıştır. Binaena
leyh, daha geniş bir yetki ile teçhiz edilmiş olmakta
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 

eferidüim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka%ul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 

Kanununun 7 nci ma'ddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 15 nci mad
deleri ile geçici 1 nci maddesi gereğince konacak sü
rekli veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlen
mesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbir
lerden mahalle ve köy ihtiyar heyetleri ve mahalli 
Tarım Teşkilatı, Tekel idarelerince haberdar edilir. i 

İhtiyar heyetleri yukarıdaki fıkraya aykırı ola
rak yapılan tütün tarımını o yerin Tekel İdaresine, 
bulunmayan yerlerde mülkiye amirliğine bildirmekle 
yükümlüdür. 

BAŞKAN — Eski 7 nci madde ile bu madde ara-
sın'daki bdlli başlı farkı izah eder misiniz Sayın Hü
kümet Temsilcisi? 7 nci maddeyi değiştiriyoruz. 

YAVUZ SAYILIR (ihtisas Komisyonu Üyesi -
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 
Başkanım, burada aslında asıl değişiklik 4 ncü mad-< 
dede olmaktadır. Bunlar üretim planlamasıyla ilgili 
uygulama maddeleri olduğu için değişiklik yapılmış
tır. Fazla bir değişiklik yoktur; sadece 15 nci madtiekie 
değişiklik yapıldığı için o ilave edilmiştir efendim. 

,BAŞKAN — 7 nci madde, «IBu kanunun 3, 4, 5 ve 
15 nci maddeleri ile geçici 1 nci maddesi gereğince 
konacak sürekli veya geçici yasaklardan veya üreti
min düzenlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için 
allınacak tedbirlerden mahalle ve köy ihtiyar heyet
leri ve mahalli Tarım Teşkilatı, Tekel idarelerince 
haberdar edilir.» diye gidiyor. 

Eskiden de böyle miydi bu 7 nci madde? 
YAVUZ SAYILIR (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi) — «Kalite
sinin iyileştirilmesi» ibaresini koyuyoruz burada. 

BAŞKAN — («Kalitesinin iyileştirilmesi için» iba
resi ilave edildi. Tamam, bunu soruyorum. 

2 nci madlde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te

keli Kanununun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 15. — Ekiciler, dikimden evvel Tüzük
teki örneğe göre hazırlayacakları (Tütün Ekim istek 
Kâğıtlarını) tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına 
vermekle yükürnlüldür. 

İstek kâğıtlarında; tütün dikilecek tarlanın yeri, 
sınırı, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, kira ile 
tutulmuş ise asıl sahibinin adı ve ikametgâhı gösteri-, 
lir. Aynı köy veya mahallece birden fazla tarlada tü
tün dikmek isteyenler, her tarlanın sınırı ayrı ayrı 
gösterilmek şartıyla bir istek kâğıdı verebilirler. 
Muhtarlık, istek kâğıtlarının içindekileri inceler ve 
bu kanunun ekiciliğe, tütün dikimine ait hükümlerine 
ve 4 ncü madde gereğince Bakarihklararası Tütünı 
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Kurulu tarafından alınan tedlbirlere aykırı olmadığını 
onaylayıp, veriliş tarihinden başlayarak 15 gün için
de o yerin Tekel idaresine vermek zorundadır. 

istek kâğıtlarının 'onaylanması için ekicilerden her 
istek kâğıdı başına 10,— TL.'dan fazla ücret alın
maz. 

Tekel idareleri, istek kâğıtlarını inceleyerek karşı
lığında her ekici için bir (Tütün ekim cüzdanı) dol
durup en çok 15 gün içinde ilgili muhtarlıklar aracı
lığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür. 

Bakıaniıklararası Tütün Kurulu tarafından bu Ka
nunun 4 ncü maddesi gereğince tödlbir alınmış olan) 
yıl ve yerlerde, ekicilere tütün ekim cüzdanı verirken, 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararına uygun ola
rak ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre dikim ya
pılabilecek alanın yüzölçümü ile üretilebilecek aza
mi tütün miktarını belirlemek Tekel idaresinin göre
vidir. 

Ekiciler istek kâğıtlarına göre tütün ekim cüzdan
larına kaydedilen alandan fazla tültün dikemezler. 
Cüzdanda yazılı miktardan dana az tütün diktikle
rinde durumu, dikimi takilbeden 15 gün içinde muh
tarlıklar aracılığı ile veya bizzat Tekel idaresine bil
dirmek ve cüzdanlarındaki miktarı düzelttirmek zo
rundadır.» 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz değişiklikleri arz edeyim. 

Evvelce, tütün dikimine ait hükümlere aykırı 
olup olmadığı onaylanıyordu. Şimdi, Bakanlıklar
arası Tütün Kurulu kararlarına da aykırı olup ol
madığı ilave ediliyor; yeni bir unsur getiriyorlar. 

Getirdikleri 2 nciı yeni usul: Evvelce 100 kuruş 
ücret alınıyordu, şimdi 10 lira, azami alınacak ücret 
miktarıdır. 

Gelen 3 ncü unsur: «Ekim sahalarına nispeti 
azaltmak» diyordu eski kanun; şimdi, daha sarih 
olarak, «dikim yapılabilecek alanın yüzölçümüyle 
üretimindeki azami tütün miktarını belirlemek» diye 
açıkça Tekel Bakanlığının sorumluluğu belirtiliyor. 
Bu değişiklikleri getiriyor, böylece sınırlama tespit 
etmiş oluyor. 

Son buntte başka bir değişiklik yok efendim. 
BAŞKAN — «Azami 10 lira» ne demek; yani 

1 lira, 2 ira da alınabilir diye bir mana mı çıkıyor? 
10 liradan fazla alınamaz; yani bazı yer 8 lira, bazı 
yer 5 lira bazı yer 4 lira falan mı atacak? 

YAVUZ SAYILIR (İhtisas Komisyonu Üyesi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 
Başkanım, sadece 10 lira. 

BAŞKAN — Ama «10 liradan fazla ücret alın
maz» diyor; yalnız 10 lira alınır denir. 

YAVUZ SAYILIR (İhtisas Komisyonu Üyesi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi) — Maksat 
odur. 

BAŞKAN — Ama bundan başka mana çıkar; 
yani 5 lira da alınabilir demektir. 10 lira dedikten 
sonra 10 liradan fazla alamaz; kanun demiş çünkü, 
12 lira alamaz, kanuna aykırı para alınamaz ki. 
Alıyorsa, o gayri kanuni alıyordur, o muhtarlar, 
başka şey için alıyordur; ama 10 liradan fazla ücret 
alınamaz dersek, bazı muhtar 5 lira alır, bazı muhtar 
7 lira alır; o mana da çıkar. 

YAVUZ SAYILIR (İhtisas Komisyonu Üyesi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi) — Bizim 
kastımız 10 lira. 

BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
her tarla için ayrı ayrı müracaat edeceği için, me-
sala fakir köylü 5 ayrı ufak tarlada dikecekse, 50 
lira vermesin diye 10 lirayı azami tavan kabul et
mişlerdir, beher müracaat için. Yüksek Heyetiniz 
kabul ederse, dilekçede olduğu gibi 5 lira diyelim, 
5 lira sabit fiyat olsun veya 10 lira diyelim 10 lira 
sabit fiyat olsun. 

BAŞKAN — 10 lira olsun. 
«îstek kâğıtlarının onaylanması için ekicilerden 

her istek kâğıdı başına 10 Türk Lirası ücret alınır.» 
Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
O halde bu 3 ncü maddeye bağlı 15 nci madde

nin 3 ncü fıkrasını, «İstek kâğıtlarının onaylanması 
için ekicilerden her istek kâğıdı başına 10 Türk Li
rası ücret alınır» şeklinde düzeltilmiş olarak oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 5 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

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

Teştellekür ederin. 
Efendim gündemimizde görüşülecek başka mad

de ve konu olmadığından bilahara tespit edilecek 
gün ve saaitte toplanmıak üzere birleşimi kaıpatuyo-
rum. 

Kapanımla Saati : 17.00 

» e « 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

13 Mart 1981 Cunta 

Saitt : 15.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Mülki tdare Amirliği Hizmetleri Tazminat 

Kanunu Tasarısı ve tçişleri Komisyonu Raporu. 
(1/149) (S. Sayısı: 163) 

2. — 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Kanu
nuna Bir Ek Madde tle Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu. (1/151) (S. Sayısı: 164) 

3. — Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük 
İştikaklarına Sigara İlavesi Hakkında Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/150) (S. Sa
yısı : 162) 

4. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/128) (S. Sayısı : 165) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 162 

Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük İstihkaklarına Sigara 
İlavesi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka

nun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1 /150) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 25 Şubat 1981 
Başkanlığı 

Sayı: 101 - 765/01567 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 'BAŞKANLIĞINA 

ÜVfiMi Savunma İBakıanlığınca (hazırlanan ve (Başkanlığınıza Isunulmlaft jBalkaınlar IKurahnUca >21 . 2 . 1991 ta
rihinde kararlaştırılan «Er, Onbaşı Ve Kıta Çav uslarının Günlük Istlhkaİdarına Sigara İlavesi Hakkında Kanu
nun Yürüdükten (Kaldırılmasına Dair İKanun İFasansı» ille gerekçesi SiHştükltıe gönderihrtfcştör. 

Gereğini emirlerine arz (ederim. 
Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

1 Mayıs 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6332 Sayılı «Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük İstihkak
larına Sigara İlavesi Hakkında Kanun,» a göre er ve erbaşlara, günlük tayın isıtSiihkalkîarına ilaveten sigara 
kâğıdı ile birlikte 10 gram tütün veya 10 aidat sigara verilmektedir. 

Ancak er ve erbaşlara 6332 Sayılı Kanunla istihkak olarak verilen er sigarasının, kalite ve ambalaj bozuk
luğu nedeniyle zamanla er ve er'başlar tarafından içilmemesi, sigaranın kalitösli ile amlbalajmın iyi bir hale 
getirilmesi ve de tüketiminin uygun bir tarzda yönetimi için yapılan çalışmalardan da beklenilen neticele
rinin alınmamış olması, ayrıca da Silahlı Kuvvetlere yılda 85 milyon TL. gibi bir mali külfet yüklemesi ne
denleriyle adı geçen kanunun yürürlükten kaldırılmasında zorunluluk görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci madde : Bu madde ile Mer'i bulunan 6332 Sayılı «Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük istihkak
larına Sigara İlavesi Hakkında Kanun» u yürürlükten kaldırmaktadır. 

2 nci madde : Bu madde, yürürlük ile ilgili hükmü düzenlemekltedir. 
3 ncü madde : Bu madde yürütme ile ilgili hükmü düzenlemektedir. 
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Milli Sayınıma Kondisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 12 Mart 1981 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No.: 1/150 
Karar No. : 19 

MiMi Güvenlik Koüsfeyi Başkanlığına 

«Er, Onbaşı Ve Kıta Çavuşlarının Günlük istihkaklarına Sigara İlavesi Hakkında Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» havalesi gereği Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü görüşülerek benimsendikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 6332 Sayılı Ka
nunla verilmesi öngörülen er sigaralarının, kalite ve amibalaj bozukluğu nedeniyle içilemeyecek durumda 
olması, Hazineye yüklediği külfet ve diğer nedenlerle yürürlükten kaldırılmasına illişkin 1 nci madde ile, yü
rürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 ncü maddeler de aynen benimsenmiştir. 

Komisyonumuzca benimsenen tasarı, gerelkçesi ve raporumuz Milli GüVenfflc Konseyininı onayına arz 
olunur, 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tuğgeneral Haklim Albay Hâkim Yarbay 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 162) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük İstihkak
larına Sigara İlavesi Hakkında Kanunun Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Mart 1954 tarih ve 6332 sayılı 
Er, Onbaşı, ve Kıta Çavuşlarının Günlük İstihkakla
rına Sigara İlâvesi Hakkında Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür-

Başbakan 
Bt Ulusu 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük İstihkakla
rına Sigara İlâvesi Hakkında Kanunun Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

MADDE 2. 
benimsenmiştir. 

MADDE 3. 
benimsenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

21 . 2 . 1981 

Devlet Bakanı • 
Başbakan Yrd< 

Z„ Baykara 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd. V. 

K. Erdem 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. t. Öztrak 
Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T, Önalp 

Ticaret Bakam Sağ. ve Sos. Yar. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. N4 Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof, Dr. T, Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. §ide 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 162) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 163 

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfma Dahil Memurlara Öde
nek Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

Raporu. (1 /149) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 25 Şubat 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-758/01414 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza sunulması Bakanlar Kurulunca 24 . 2 . 1981 tarihinde 
kararlaştırılan «Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına Dahil Memurlara ödenek Verihnesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

Mülki idare amirleri, Devlet hayatımızda daima önemli görevler ifa edip 'büyük sorumluluklar yüklen
miş, Devletin bekası, milletin refahı yolunda daima feragat ve fedakârlık örneği teşkil eden bir vazife şuuru 
içinde, kendilerini hizmete adamış kişiler olarak temayüz etmişlerdir. Bu şerefli ve şerefli olduğu kadar me
şakkatli mesleğin mensupları tarih boyunca Devlet hayatının vazgeçilmez temel unsurları olarak, diğer kamu 
görevlilerinden farklı bir hukuki ve mali statüye sahip olagelmişlerdir. Bu gelenek yakın zamanlara kadar 
devam etmiş, ancak 657 sayılı Kanunun uygulanmasını sağlayan 1327 sayılı Kanunla ihmale uğramış, önem
li statü kaybına maruz bırakılmışlardır. | 

Bu ihmalin idare hayatında açacağı yara ve meydana çıkaracağı acı sonucun farkına varılmasından 
sonra, sözkonusu statü ikaybımn telafisi gayretlerine girilmiş ve 12 sayılı Kanıjın Hükmünde Kararname ile 
mülki idare amirlerinin ayrı bir sınıf olarak tanınması sağlanmış ve 1897 sayılı) Kanunla da, ifa ettikleri gö
revin Devlet için taşıdığı önem ve yüklendikleri yönetim sorumluluğu dikkate) alınarak, bu sınıf mensupla
rına, diğer sınıflara dahil kamu görevlilerinden ayrı olarak, ek gösterge verilıjıesi esası kabul edilmiştir. 

Bu hamle mülki idare amirlerinin kayba uğratılan statülerinin telafisi yolunda atılmış önemli bir adım 
olmakla beraber kamu düzeni ve güvenliğin korunmasında, milli kalkınma planlarının uygulanması, sosyal 
ve idari gelişmenin sağlanmasında, mahalli idarelerin milli plan hedeflerine uygun bir biçimde planlı çalış
maya sevk edilip, onların merkezi idare adına denetlenmesinde, netice olarak Devletin tüm hizmet ve çalış
malarının halka götürülmesi, Devlet düzeninin halk içinde tarafsız ve adil şekilde tesis ve idame edilmesin
de birinci derecede görevli ve sorumlu olan, Devlet ve Hükümet temsilcisi mülki idare amirlerinin muhtaç 
olduğu, Devletin Devlet olma haysiyeti açısından temini zaruri bulunan statümLn gerçekleştirilme'si için yeter
li olmamıştır. 

Bilindiği gibi 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar mülki idare amirlerine «Mülki İdare Amir
liği Tazminatı» adıyla tazminat verilmekte, bu tazminattan vali ve kaymakamlar ile, bu sıfatları kazandık
tan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve iller teşkilatında görev alan mülki idare amirliği sınıfına dahil bü
tün kamu görevlileri yararlanmakta idi. 1327 sayılı Kanun bü tazminatı kaldırmıştır. Daha sonra uygulanma
sına başlanan İş Güçlüğü, İş Riski ve Eleman Teminindeki Güçlük zamları olarak bazı görevlilere verilmesi 



__ 2 — 

öngörülen yan ödeme uygulamasında, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil personel farklı işleme tabi 
tutulmuş, meydana getirilen farklılıklar sınıf bütünlüğünü bozan, hizmetteki merkez - taşra dengesini zede
leyen sonuçlar doğurmuş, meslek büyük ölçüde cazibesini kaybetmiştir. 

Ortaya çıkan sakıncaları şöylece açıklamak mümkündür : 
Değişik miktarlarda verilen yan ödemeler, kaldırılan mülki idare amirliği tazminatını telafi edecek oran

da olmadığı için sınıf mensuplarının 1327 sayılı Kanunla uğratıldıkları maddi kaybın telafisi mümkün olma
mış, bu durum mesleğin çekiciliğini azalttığından gittikçe daha çok sayıda meslek mensubu görevden ay
rılma durumunda kalmıştır. Personel Kanunu uygulanması başladıktan sonra başka bakanlıklara geçen, istifa 
edip özel teşebbüste çalışan hizmet verecek yaşta iken emekli olan mülki idare amiri sayısı hızla artmıştır. 
Şu anda 572 ilçemizin 97'sinde kaymakam yoktur. Bu rakam Türkiye nüfusunun büyük şehirlerde yaşayan 
kısmı hariç yaklaşık 1/5'ini teşkil eder. Ayrıca ilçelerde Hükümet temsilcisinin ve sorumlu bir idare amiri
nin olmaması demektir. Boş ilçelerle birlikte toplam 1 612 mülki idare amiri kadrosundan 422 adedi mün
hal bulunmaktadır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunlarından seçilip üç yıl staja tabi tutulan ve yapılan 
kaymakamlık kursunda başarılı olanlardan sağlanan mülki idare amirlerinin 7 yıl süren bir eğitimden sonra 
mesleğe kazandırıldıkları düşünülürse boş görevlerin doldurulmasının ne kadar güç olduğu anlaşılır. 

İdare amirlerinin ülkemizde cereyan eden şiddet olayları ve anarşinin önlenmesi konusunda canla başla 
çalıştıkları, kanun hakimiyetinin sağlanmasında ağır görevler ve sorumluluklar yüklendikîeri düşünüldüğün
de mali bakımdan bu derece ihmal edilip, mağdur edilmelerinin adil bir davranış olmadığı açıktır. 

Tasarı, yukarıda açıklanan sakıncaları gidermek, mesleğe cazibe kazandırmak ve meslek mensuplarının 
mali ve maddi imkânlarını biraz olsun düzeltmek üzere '(Mülkü İdare Aımlidıiğli Tazminatımı) yendıden (ihdas 
etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Uygulamada tereddüt yaratmaması bakımından, mülki idare amirlerinde bu tasarı ile verilmesi öngörü
len tazminatın, yürürlükteki mevzuata göre kendilerine ödenen İş Güçlüğü, îş Riski, Teminindeki Güçlük 
v.b. gibi ödemelerin yerini allan bir ödeme biçimi olmayıp, onlarla birlikte ödenecek bir mali hak olduğunu 

belirtmekte yarar görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELElRt 

'Birindi Madde :| 
Madde, Vali ve Kaymakamlarla, Kaytaaikamlık sıfatını mevzuatta yer ailaln özel hükümlere göre kazandık-

ıtan Sonra, İçişleri Bakanlığının merkez kuruluşunda; Müsteşar, Mıeıifcez Valilisi, Müsteşar Yardımcısı, Genel 
Müdür, Kurul veya İdare Başkanı, Huıfculk Baışmüşaviri, Balkan veya Bakanlık Müşaviri, Genel Müdürlük, Ku
tru! veya İdare Başyardımcısı yalhıuıt Yardımcısı, Mülkiye 'Müfettişi, Hulkuik Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Mü
dürü, Mühakemat Müdürü, Uzman v.b. görevleri yapmaik üzere Mülki İdare Amiriği Hizmetleri sınıfına 
dalhiıl 'kadrolara atanan veya illilerde Vali MuaJvini veya Hulkuik İşleri Müdürü olarak görevlendirilen personel 
i e Mıaiyet Memurlarına, yanii, 657 sayılı Devlet Memorlan Kanununun 1'897 sayılı Kamumla değişik 36 ncı 
maddesinde tarifi yapılan (MüM İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı) 'kapsamında olup, Mülki İdare Amirliği 
Sınıfına dlahliıl kadrolarda görev yapan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ie ek ve değişâlklük-
leriıne göre almakta oldukları ayhklarımın (Ek göstergeler .dahil) brüt tutarının ı% 20i'sinıin, hiçbir kesinti' 
yapılmaksızın, (Mülki İdare Amirliği Ödeneği) olarak ödenmesini hükme bağHamaktaldır. 

İkinci Maddb : 
Maidde, 1 ndi mialddleye göre verilmesi öngörülen ödeneklere ne zsaman halk Ifcazamılacağı hususunu tespit 

etmekte ve ödeme zamanım (belirlemektedir. Maddeye ıgöre ödeneğe, Ödenek verilmesi gereken kadroya ata
nanların 'bu göreve başlaması ile müstehiak olunmakta ve halk edilen ödeneklerim müteakip aybaşında maaş
la aynı zamanda ödeneceği hükme bağlanmaktadıri 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 163) 
/ 
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Üçüncü IMadde :, 
Madde ile, ödeneğin hangi hallerde kesileceği hükme bağlanmaktadır. Ödenek ülke olarak, 'görevle hu

kuku ilişki devam ettiği sürece verilecektir. Görevle hukulkü ilişki devam ettiğ: halde fiilen görev yapılmayan 
yıllık Mirilerde, »mazeret dinlerinde, geçici görevle yurt içli veya yurt dışında başka ibtir yere gönderilmelerde, 
yurt 'isçündie (meslelk içi eğitim programlarına klatıllma hallerinde ödemek kesilmeyecek bülfarz Maliyet Memurla-
finin Kaymakamlık kursuna katılmaları hainde veya diğer meslek mensuplarının bakanlıklarca açılan kurs, 
seminer, sempozyum, konifeırans gibi meslek İçi eğitim faaliyetlerine katılma haillerinde veya Âmme idaresi 
Enstitüsü programlarına iştkıalk edlillmesi halimde ödenek kesilmeyecek, hastalılk halinde ise yılda 60 güne 
kadar verilen hastalık izninde de ödenek verilmesine devam oOlunacaktır. 60 günün hesabında bir takvim yılı 
içinde aiknain siağhk izinlerinin tümü dikkate 'alınacaktır. Hastalık izni, ıgörev sırasında veya görevden dioliayı 
yaralanma veya sabatlianma sebebiyle verilmişse bu takdirde izin 60 günden fazla sürse de ödenek Ikesıilllme-
yeöelkir^ 

Memuriyet naklileri sıirasunda kanunda öngörülen mehil müddetinde de ödenek kesiîmeyecektiır. Bu suretle 
ödeneğin daha düzenli ve istikrarlı şekilde verilmesi sağlanmakta, ödenekten mahrum kalmamalk için yıiılk 
izlin kullanmaktan vazgeçme veya bir eğitim programına katılmaktan sarfınazar etme gibi halerin mey
dana gelmesi önlenmiş olmaktadır, 

Yukarıda sayılanlar dışında görevin fiilen yapılmaması halinde mesela izinsiz ve mazeretsiz göreve gel
meme, eğitim maksadıyla veya bilgi ve görgü artırma amacıyla yurt dışına gütmede, izin tecavüzünde, 60 
günden fazla hastalık izdi alınmasında ödenek kesilecekltür. 

Dördüncü Madde : 
Kanunda Mülki idare Amirliği Hizmetleri Ödeneği ödenmesine ilişkin hüküm 'bulunmaması durumunda 

657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmiekltedia-. 
Geçidi Madde : ,. 
114.7.1980 tarihli ve 8/1249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.3.1980 tarihinden geçerli olmak üzere 

ödenmiş 'bulunan avansların Mıaliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre malhsup ©dilmesini hükme bağ
lamaktadır. 

Beşindi Maddi© : 
Yürürlük tarihini içermektedir. 
Altıncı Madde :! 
Yürütmeye ilişlkin bulunmaktadır. 

içişleri Komisyonu Raporu 

TC 
\Milli Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu 12 Mart 1981 
Esas No. : 1/149 

Karar No. : 8 

M i l i Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

'Mülki İdarle Amiırliiğii Hizmleltibri iSnnıfımia D a h i Memur la ra Ödenek Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
K'oimlilsiyolnıulmıuızca yalpıflaJnı iıntaelelrnJelsıi ısıoıniulculntdla 'tasarınım Itlüimıü Igetnelkçeididki laiçılkıliaimiaPaırı d a göztöınünidie 'bulllun-
dıniularak ıbelnllmıs'einmiş ve imiadldefafn mlüzalkeırfeisiime geçı-ıllmliişltliır1., 

657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanununun 36 ncı maddelsliınide yar atom İMıülki İda re Almirîiği iHizmleMeri Sımıııfı 
Itarlilfkıia uiyigün^k sağtaınımlalsı ive ıvarülleeiek ıtazımlihaltın İMıülki Üdtasrte AimiMıiği) Huznıeltlerli kaidırolariıınida gıörlelv İfa 
edenlere ürihlîsiair idttliiriDmlelai amacıyla tialsaiMmını 1 nüi hıialddleisd' mieltindie IdlüZeınfanldiği şieklıylls dieğliişltliırilimiiış ve takarı-
dakliı ödenldk Silbairtesi yierine yalpDlIain ödemıetye d a h a uiyumüu ıgönülleln ıtalzmliinat Iteırimiınlio Jkaımesli uıyguin builulnimıuş-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 163) 
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(tıulr. T/eırlilm ıdeğliîşiilkliğfi Idliğfer ımalddlellleırie ide lyalnlsııltıfllaırialk: g e ı l e t t Idüaelttmldllar yıapılllmıılşltııır. 1 midir miaıdjdle dleğişilkiğıi 
mieıyiamıınidıa KJaınıuın. Tais&ıuisunııın adiı ıdia omiacunıi iilfîaldte ede'btolacdk iblilç&nıdfe Ikı/saJiüıllaınalk ıdbğişItŞıniHmıiştir. 

Tlaisıaratnııln; 
T a z m i n a t a l m a y a h a k k a z a n m a baş lang ıc ım v e ödemle aalmianııma (tlaıyliln etyÜteiyieoı 2 ncli mlaidldeisli medlalkisliyomia 

Itaibli ftultıudlaıralks 

Tlaztaiinialüa hlamig'i İhalende öidönımiey© devamı oflluınacağılnı vle hıam(gi hialeırjdle Ikeisiecıeğiimli düiızeınleiyıeln 3 v e 4 n c ü 
mialdldlefllerliı; 

M a h s u p iş lemler in i düzen leyen geçidi m a d d e y l e yünüıılliülk. vle yürlultımieıye iliışjküin 5 ve 6 n c ı (mialdldJelleırfiı lilsie laiy-
nıenı berL%rıısie(nımliışıtliîr. 

Mfü Güiveınıfflk KJoınjsfe'yiilnülnj ttasvipfleırinie airz olümiıır. 

K o m i s y o n Başkan ı 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkim Albay 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Albay 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Dnb. 

Üye 
Orhan PİRLER 
içişleri Bakanlığı 

Özlük işleri Gn. Md. V. 

Üye 
İlham KÜSMENOĞLU 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe - Mali Kontrol Gn. Md. Yrd. 
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(HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına Dahil 
Memurlara Ödenek Verilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Valiler ve kaymakamlar ile kay
makamlık sıfatını özel mevzuatına göre kazanmış alup 
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşlarında gö
rev alanlara ve Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sını
fına dahil diğer görevlilere; 657 sayılı Devlet Memur
ları 'Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre almakta ol
dukları aylıkların (ek göstergeler dahil) brüt tutarı
nın % 20'si «Mülki İdare Amirliği Hizmet Ödeneği» 
olarak verilir. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesinti
ler yapılmaz, 

MADDE 2. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Öde
neği verilmesini gerektiren bir kadroya atananlar göre
ve başladıkları günden itibaren bu ödeneğe hak kaza
nırlar. Halk edilen ödenekler müteakip ay başında ay
lıkla birlikte ödenir. 

MADDE 3. — Yıllık izin kullananlar ile yurt için
de veya yurt dışında geçici görevle başka bir yere gön
derilenler, yurt içinde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümleri uyarınca yürütülen hizmet içi eğitim 
programlarına katılanlar ve bir takvim yılı içinde top
lam 60 günü geçmemek üzere sağlık izni verilenler ve 
mazeret izni kullananlar ya da memuriyet yerlerinin 
değiştirilmesi sebebiyle yeni memuriyetlerine gitmek 
üzere eski görevlerinden ayrılıp kanuni mehil müdde
tini kullananlar hariç olmak üzere, herhangi bir se
beple görev başında bulunmayanlara, görevlerinden ay
rı bulundukları müddetçe ödeme yapılmaz. Ancak gö
rev sırasında veya görevden dolayı yaralanma veya sa
katlanma sonucu alınan hastalık izinlerinde Mülki İda
re Amirliği Hizmet Ödeneğinin ödenmesine devam olu
nur. 

MADDE 4. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Öde
neğinin ödenmesine ilişkin olarak bu Kanunda hü
küm olmayan durumlarda 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 14.7.1980 tarihli ve 8/1249 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bütçe dışı 
avans olarak yapılan ödemeler Maliye Bakanlığınca 
tespit olunacak esaslara göre mahsup olunur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNl 

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu 
Tasarısı 

MADDE 1. — Mülki İdare Amirliği Hizmetleri 
sınıfında olup bu sınıfa dahil kadrolarda çalışanlara, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Ek ve De
ğişikliklerine göre almakta oldukları aylılklann (Bk 
göstergeler dahil) brüt tutarının ;% 20'si «Mülıki İda
re Amirliği Hizmet Tazminatı»! olarak ödenir. 

Bu tazminat, müteakip aybaşında aylıklarla bir
likte verilir ve damga resmi hariç, herhangi bir ver
giye tabi değildir, 

MADDE 2. — Mülki idare Amirliği Hizmet Taz
minatı verilmesini gerektiren bir kadroya atananlar 
göreve başladıkları günden itibaren bu tazminata hak 
kazanırlar. 

MADDE 3. — Yıllık izlin kullananlar ile yurt 
içinde veya yurt dışında geçici görevle başka bir yere 
gönderilenler, yurt içinde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uyarınca yürütülen hizmet içi 
eğitim programlarınla 'katılanlar ve bir takvim yılı 
içinde toplam 60 günü geçmemek üzere sapık izni 
verilenler ve mazeret izini kullananlar ya da memu
riyet yerlerinin değiştirilmesi sebebiyle yeni memu
riyetlerine gütmek üzere eski görevlerinden ayrılıp 
kanuni mehil müddetini 'kullananlar hariç olmak üze
re, herhangi bir sebeple görev başında bulunmayan-
tera, görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe öde
me yapılmaz. Ancak görev sırasında veya görevden 
dolayı yaralanma veya sakatlanma sonucu alman 
hastalık izinlerinde Mülıki İdare Amirliği Hizmet 
Tazminatının ödenmesine devam olunur. 

MADDE 4. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Taz
minatının ödenmesine ilişkin olarak bu Kanunda hü
küm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uygulanır. 

GEÇlCl MADDE 1. — Tasarının Geçioi Madde 
1 'i aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 163) 



_ 6 — 

(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 5. — Bu Kanun 1 . 3 . 1980 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(İçişleri Komisyonu Metni) 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

24 . 2 . 1981ı 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

Z. Bay kar a 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/ Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

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

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. ÖnaJp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bak 
S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve iskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

mm*m 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 164 

644 Sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Kanununa Bir Ek Madde ile 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

İçişleri Komisyonu Raporu. (1 /151) 

TC 
Başbakanlık 11 Mart 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 560/02029 

MILLI GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25 Şubat 1981 tarihinde kararlaştırılan «644 sayılı Milli İstihbar 
rat Teşkilat Kanununa Bir Ek Madde İle Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederini. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GEREKÇE 

644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Kanununun 3 ncü maddesinde belirtilen Devletin Milli Güvenlik Politi
kası (ile ilgili planların hazırlanmasında esas olacak istihbaratı Devlet çapında istihsal etmek ve istihbarata 
karşı 'koymak görevinin özel bir çalışma ve sorumluluk duygusunu gerektirdiği aşikârdır. 

Görevin özelliği, istihdam edilecek personelde genel nitelikler dışında özel nitelikler aranmasını icabettirdi-
ği gübü çalışmalarda da yönetim, disiplin ve eğitim bakımından katı hükümlerin uygulanmasını zaruri kılmak
tadır. 

Hizmete uygun personel temininde ve mevcut personeli görevde tutmada; fakülte ve yüksekokul miezun-
laırının kendilerini Devletlin ve özel 'sektörün en üst görev mevkilerine getirecek iş sahalarım seçmeleri, MİT'-
deki çalışma şartlarının süre ve kesafet yönünden ağırlığı, MİT personelinin sosyal hayatta kendini gizlemek 
medburiyetıiınlden doğan bir çok zorluk ve eziklikler içinde bulunmaları, Teşkilatta edinilen tecrübe ve mük-
tesebaitm genellikle başka iş sahalarında bir değer ifade ötmemesi ve görevden doğan hayati tehlikeler nedeniyle 
büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışmayı cazip kılacak imkânlar mevcut bulunıma-
mafetadır. 

Evvelce 644 sayılı Kanomun 18 uca maddesi hükmü gereğince, bazı MİT personeline kadro aylığının % 50-
60'ı, bazı personele ise maaşının % lOO'üne yakın bir nispette verilmekte olan ödenekler 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun meriyete girmesiyle ortadan kalkmıştır. 

Yukarılda açıklanan nedenlerle Milli İstihbarat Teşkilatı personeline almakta oldukları aylıkların {Ek gös
terge daıhiıl) kesintisiz tutarının yüzde yirmisi nispetinde, her ay başında peşlin ve net olarak Hizmet Tazminatı 
veriltnes'i malksadiyle bu Kanun Tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır, 

Tasarının 1 nci maddesiyle 644 saydı Kanuna eklenen Ek Maddede, MİT personeline hizmet tazminatı 
verilmesi ve bu Tazminatın Damga Resmi hariç her Ihangi bir vergiye tabi tutulmaması öngörülmektedir. 

Tasarıyla getirilen geçici maddede ise, aynı personele 2 Temmuz 1980 gün ve 8/1196 sayılı Balkanlar Ku
rulu Kararı gereğince hizmet tazminatı olarak ödenen avansların mahsup edileceği ve bu Kararname hüküm
lerinin Kanunun yürürlüğe gireceği tarih olan 1 . 1 . 1981'den itibaren uygulanmayacağı belirtilmektedir. 



— 2 — 

ıDiğer taraftan aynı geçici maddede, bahis konusu Kararnarnıe hükümleri muvacehesinde % 20 oranında 
hizmet tazminatından yararlanamayan Milli istihbarat Teşkilatı sağlık personelinden, çeşitli ödemelerle aldık
ları aylık tutarları aynı seviyedeki diğer MİT personelinin çeşitli ödemelerle aldıkları aylık tutarlarından 
daha aşağı durumda bulunanlara aradaki farkın Kararnamen in yürürlüğe girdiği 1 Mart 1980 ile bu Kanunun 
meriyet tarihi olan 1 Ocak 1981 tarihleri arasında tazminat olarak ödenmesi öngörüldüğü gibi; bunların 
31i . 12 . 1980 tarih ve 2368 sayılı, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hüküm
lerine göre alacakları fark tazminatlarının nasıl hesaplanacağına dair de esaslar getirilmektedir. 

Tasarının diğer maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgili 'bulunmaktadır. 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/151 

Karar No. : 9 

tçişferi Komisyonu Raporu 

12 Mart 1981 

MÜH Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«644 Sayılı Mili İstihbarat Teşkilat Kanununa Büır Ek 'Madlde liille 'Bir Ek Geçici Mıadde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasaırısı» nın Komisyonumuzca yapılan iınoelemlesi sonucunda tasarının tümü gerekçedeki 'açık
lamalar, da gözönünde bulundurularak benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geÇilllmlişıtiir. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanonuna '2379 sayılı Kanunla eklenen ek 17 nci maddede »ka
bul otoman ilke paralellinde yurt 'dışıma sürekli göırevle gönderilenlerin 1% 2Q tazminattan yararlıanmiasını ön
lemek amacıyla tasarının 1 ncü maddesinle 'bunu sağlayacak bir hüküm ilave ediimliş ve maddedeki «çalıştı
rılacaklara» tenimi amaca daha uygun bulunan «çalıştırılanlara:» olarak değiştirilmek suretiyle maıddle benim-
senmişUk^ 

Mıalhsuip işlemlerine ilişiklin tasarının ikinci maddesi aynen ıbtehilmisenımiiştilr.. 
Yunt dışına sürekli ıgöreVîe göndeıriilenl'ere ilişkin 'olarak tasarının yürüdükte iigil üçüncü maddesine ye

ni bir hüküm gleıtiriillmiş ve bu güıblüer hakkında kanunun 1 Mart 198Ö tarihinden geçeri olarak yürürlüğe 
gi'röcieği beliıritiimiştiır.| 

Taşanının yürütmeye İlişkin dördüncü maddesi aynien Ibenimsehmişıtliır. 

Mili Güvenik Konseyinin tasviplerine arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkim Albay 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Albay 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Bnb. 

Üye 
Orhan PİRLER 

İçişleri Bakam Özlük İşleri 
Gn, Md. V. 

Üye 
Bay kal BAYKAL 

MÎT Tahakkuk Şb. Md. 

Üye 
Selahattin SAVAŞ 

MİT Hukuk Müşaviri! 

Üye 
İlham KÜSMENOĞLU 

Maliye Bakanı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdür Yardımcısı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

644 Sayın MÜH İstihbarat Teşkilat Kanununa Bir Ek 
Madde ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — 644 saydı Kanuna aşağıdaki mad-
dle eklenmlilştity 

« . MADDE 1. — a) 644 sayıh Kanunun 10 
ncu madldeslinin (a) fıkrasında yazıil MİT personeli 
ile 11 ndi maddesi gereğince MİT'de çahştırılacakia-
ra verilen brüt aylıkların (Ek göstergeler daih'il) tuta
rının yüzde yirmıisd tazminat olarak ödlenıir. 

ib) İBu maddede belirtilen tazminat aybaşında pe
ştin 'odanaik ödenir ve damga resimli hariç herhangi bür 
vergiye talbi değlMr. Tazminat ödemıelıeıılinde 657 sıa-
yılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin 
hükümleri uygulanur^ 

• MADDE 2. — 644 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 
geçidi maidde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — 1 Mart 1980 tarihi ile 
1 Ocalk 1981 tarihleri arasımda 2 Temmuz 1980 tarih
li ve 8/1196 sayılı Balkanlar Kurulu Karan gereğin
ce Ek madde 1 %ı kapsamına giren personele hizmet 
tazminatı olarak ödenen avanslar (fark olarak öde
nenler dahli'l) anılan Kararnamede belirtilen esaslar 
gözönünde bulundurularak mahsup edilir. 

MİT Sapk Personellinin 1, Mart 1980! - 3:1 Aralık 
1980 tarihleri aıfaısınlda çeşitli ödemelerle aldıkları ay
lık tutarları, kendilerine hizmet tazminata verilen per
sonelin çeşMi ödemelerle aldıkları aylık tutarlarından 
az lise, aynı kadro unvanını taşıyanlar arasında mey
dana gelen fark bunlara da tazminat | olarak ödenir. 

M i l İstihbarat Teşkilata sağlık | personelinden 
31 Aralık 1980 tarih ve 2368 sayıi I^anun hükümle
rine göre fark tazminat alanlardan; [bu fark tazmii-
natlaın bu Kanunun 1 nci maddesi ile getirilen % 20 
tazminattan az olanlara 2368 sayılı Kanundaki tazmi
nat ödenmez. Fazla olanların tazminatından ise, bu 
Kanunun 1 ndi maddesi ile verilen yüzde yirmi taz-
rriiınait miktarı düşüldükten sonra kalan miktar 2368 
sayılı Kanundaki esas ve şartlar dahimde ödenir.» 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

644 Sayıh Milli İstihbarat TeşkSbt Kanununa Bir Ek 
Madde İle Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — 644 sayılı Kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — a) 644 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin (a) fıkrasında yazdı MİT personeli (Sağlık 
hizmâtierindeMler dahil) ile 11 nci maddesi gereğince 
MİT'de çalıştırılanlara verilen brüt aylıkların (Ek gös
tergeler dahil) tutarının yüzde yirmisi tazminat olarak 
ödenir. 

Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu taz
minat verilmez. 

b) !Bu maddede belirtilen tazminat aybaşında pe
şin olarak ödenir ve damga resmi hariç herhangi bir 
vergiye tabi değildir. Tazminat ödemelerinde 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hü
kümleri uygulanır.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri 1 Ocak 1981 
tarihinde yürürlüğe »irer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(İçişleri Komisyonu Metni) 

MADDE 3. — Bu Kanunun; 
a) Yurt dışı sürekli görevlere gönderilenlere iliş

kin hükümleri 1.3.1980 tarihinden; 
b) Diğer hükümleri 1 Ocak 1981 tarihinden; 

geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

25,2.1981 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. özal 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. L öztrak 

Devlet Bakanı 
Af. özgünej 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M» Nr özdaj 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayûlken 

İçişleri Bakanı 
S, Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T. önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
§. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
1, Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. Jt Güney V, özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

. . • • » • - « 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 165 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 

(1 /128) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 13 Ocak 1981 

Başkanlığı 
Sayı : 101-616/08075 , 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.1.1981 (tarihinde 
kararlaştırılan «1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesli Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GEREKÇE 

'Son yıllarda, özellikle 1973 yılından itibaren ekici tü ün piyasalarında uygulanan fiyatların diğer alternatif 
tarımsal ürünlere oranla, ekicilerimiz için daha çok kârlılık göstermesi nedeniyle, tütün üretim alanlarında ve 
üretim miktarlarında sürekli ve çok hızlı bir artış gözlenmiştir, 

1973 ürün yılında 149 000 ton dolaylarında olan ülke rekoltesi 1974'de 203 000, 1975'ite uygun seyretmeyen 
hava koşullarına karşın 200 000, 1976'da ise 323 000 tonu aşarak rekor düzeylere ulaşmıştır. İzleyen 1977 
ürün yılında 248 000 tona varan tütün ürdtimimiz 1978'de yaklaşık 292 000 ton, 1979 yılında ise 214 000 ton 
olarak gerçekleşmiştir. 1980 yılı üretiminin ise 245 000 tona ulaşabileceği tahmin edilmektedir. 

Belirtilen üretim miktarları normal iç tüketim ve ihracat olanaklarımızla tüketilebilecek düzeylerin çok üze
rindedir. Bu nedenle, önceki yıllardan devreden stoklar da giderek büyümeye devam etmektedir. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun geçici 1 nci maddesi gereğince yapılan tütün tarım alanları 
'ısınırlarının saptanması ile ilgili çalışmalar sonucunda, ülkemizde tütün tarımına serbest alanların toplam yüz
ölçümünün 3 290 000 hektar dolaylarında olduğu anlaşılmıştır. Her yıl, yaklaşık 300 000 hektarlık bir alan 
tütün üretimine ayrılmakta olduğuna göre, ekicilerimizin tütün üretimine eğilimlerinim giderek artması halinde, 
- ki, artmaktadır - tütün tarımına elverişli bu büyük arazi potansiyelinin daha geniş ölçülerde kullanılması 
beklenebilir. Bu durumun, aslında dengesiz olan tütün üretimimizi daha da hızlandırarak, bugünkü sorunları 
daha büyük boyutlara ulaştırması doğaldır. 

Üretimin iç tüketim ve ihracat olanaklarımızı aşan bir düzeyde artış göstermesine karşın, yaprak tütün ih
racatımızda devam eden darboğaz ve her yıl biraz daha büyüyen stoklar, bu (konuda etkin önlemlerin alınma
sını zorunlu kılmaktadır. 

Tütün üretimimizin, ülkemizin ekonomik ve ticari gereklerine uygun, dengeli bir düzeye getirilebilmesi 
için uygulanabilecek çeşitli önlemler yanında, Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun «Tütün üretiminim düzen
lenmesine ilişkin 4 ncü maddesi ile Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün ilgili hükümlerinin de uygulama ak
ınına konulması, üzerinde durulan önemli bir konu haline gelmiştir, 
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23 - 24 Ocak 1979 tarihlerinde yapılan Milli Tütün Komitesinin 1 nci Toplantısında, konu gündeme geti
rilmiş, 1177 sayılı Yasanın, tütün üretiminin düzenlenmesine ilişkin hükümlerin ülkemiz koşullarına uygun 
biçimde değiştirilmesi görüşü benimsenmiştir. 

1177 sayılı Yasanın (Tütün üretiminin düzenlenmesi) kenar başlıklı 4 ncü maddesi, tütün üretimimin, ekim 
alanlarının kısıtlanması yoluyla düzenlenmesi ilkesini getirmiştir. Sözü geçen Yasanın geçici 1 nci maddesi gere
ğince, bütün bölgelerimizde tütün tarımına elverişli alanların sınırları saptanmıştır. Ancak, ülkemizde kadastro 
ve tapulama işlemlerinin tamamlanmamış olması nedenliyle, tütün tarım alanları sınırlarının sağlıklı bir biçim
de saptanmış olduğu iddia edilemez. Aradan on yıl geçmiş olmasına karşın bu konudaki ekici şikâyet ve sız
lanmalarının hâlâ devam etmekte olması da bunu kanıtlamaktadır. 

Alan kısıtlamasının, genellikle birim alandan daha fazla ürün almak için ekicileri birtakım yeni önlemle
re - ölçüsüz sulama, gübreleme, taban araziye kayma, yeni tarımsal yöntemler uygulanması Vb. gibi - başvur
maya zorlaması- doğaldır. Bu durum, ürünün kalitesini düşürdüğü gibi istenilen miktar ayarlamasını da sağla
yamadığı, başka ülkelerde yapılan uygul'amalardaın anlaşılmıştır. Kadastro ve tapulama işlemlerinin en iyi (biçimde 
gerçekleştirildiği ve arazi sicillerinin ayrıntılı olarak tutulabiMiği ülkelerde bile, alan sınırlandırılması ülkesin© da
yanan üretim planlamasından olumlu sonuç alınamamış ancak, yasa değişikliği yapılarak: ekim alanı tahsisi 
ile birlikte miktar kısıtlaması (pazarlama kotası) nı esas alan yeni bir üretim planlaması yöntemine dönülerek 
istenen sonuç sağlanabilmiştir. 

1177 sayılı Yasanın (Tütün üretiminin düzenlenmesi) ne ilişkin 4 ncü maddesi, sadece «... lüzum görülen alan
larda üretim miktarını belirli oranlarda azaltacak tedbirleri...» öngörülmekte bölgelerin ekonomik, sosyal ve ta
rımsal yapısına uygun, yılların değişen özelliklerine ve önceki yılların uygulama sonuçlarına göre geniş kap
samlı ve özellikle miktar sınırlandırılmasını da içeren çok yönlü bir üretim planlamasına olanak vermemektedir. 
Bu nedenle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun tütün üretiminin düzenlenmesine ilişkin, 4, 7 ve 15 
nci maddelerinin üretimin özellikle miktar bakımından sınırlandırılmasını ve kalitesinin geliştirilmesini sağla
yabilmek amacıyla, yılların ve tütün üretim bölgelerimizin değişen koşullarına uygun tedbirler alınabilmesine 
olanak verecek biçimde yeniden düzenlenmesi zorunlu görülmüştür. 

Açıklanan bu hususların temini için işbu kanun değişikliği tasarısı hazırlanmıştır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Mitti Güvenlik Konseyi 3 Mart 1981 
İhtisas Komisyonu 
EsavNo. : 1/128 
Karar No. : 31 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun. Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı» ilgili Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcilerinin de katıldı
ğı toplantıda incelenip görüşüldü. 

Tasarı, tütün ekim alanlarının yanında bu alanlardaki üretim miktarlarını da yeniden düzenlemeyi öngör
mektedir. 

Yürürlükte bulunan 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun tütün üretimini düzenleyen 4, 7 ve 15 
nci maddeleri geçen zalman içinde ülkemizin ekonomik ve ticari gereklerine uygun bir tütün üretim planının 
uygulanmasında yeterli olamamıştır. 

Bu nedenle, tütün ekim alanlarının 88 000 hektarlık taban araziye kayması önlenememliş ve tütün, diğer al
ternatif tarım ürünlerinin aleyhime de bir gelişme göstermiştir. 

Bu durum, bir taraftan tütünün kalitesinin düşmesine, diğer taraftan gereksiz yere üretimin hızla artması
na neden olmuştur. 1973 yılından itibaren üretimin, ihracat ve içtükdtim ihtiyacının üzerinde seyretmesi yle 
1980 fiyatlarıyla yaklaşık 50 milyar lira tutarında 217 bin ton tütün stoku meydana gelmiş ve ülkemiz ekono
misi olumsuz yönde etkilenmiş bulunmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 165) 
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Gerekli tedbirler alınamadığı takdirde ve tütüne uygulanan yüksek taban fiyatı nedeniyle üretimin daha da 
büyük boyutlara ulaşması beklenımektedir. 

Yürürlükte bulunan 1177 sayılı Kanunla sadece alan 'kısıtlaması ile tütün üretiminin arzu edilen şekilde dü-
zenlenemediği alınan sonuçlardan ve uygulamalardan anlaşılmış bulunmaktadır. Çünkü; alan kısıtlaması ya
pıldığı ve miktar kısıtlanmadığından üretici tütün kalitesi aleyhine gübre, sulama gibi verim artırıcı girdi kul
lanımına giderek birlim alamdan elde edilen tütün miktarını arturmak yolunu seçmiştir. Böylece kalitesiz tütün 
üretimi dışpazaır imkânlarımı olumsuz yönde etkilemeye başlamış, rekabet etmemiz güçleşımiştıir. 

Bu nedenle, ülkemiz tarımının ve 'ekonomisinin yararına görüldüğünden; alan kısıtlamaları yanında üretimin 
miktar bakımından da sınırlandırılmasını ve tütünün kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla 1177 sayılı 
Kanunun 4, 7 ve 15 nci maddelerini değiştireni tasarının tümü Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. 

Tasarının 1, 3, 4 ve 5 nci maddeleri uygun mütalaa edilerek aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 2 nci çerçeve maddesiyle düzenlenen 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 7 nci mad

desine sadece «kalitesinin iyileştirilmesi» ibaresi ilave edilmiştir. Bu ilaveyle, tütün ıslahı ve yetiştirme tekni
ğinin iyileştirilmesi gibi teknik tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Bu husus tarım teşkilatının görevleri arasın
dadır. 

Bu nedenlerle tütün üretiminin düzenlenmesiyle ilgili olarak alınacak tedbirlerden tarım teşkilatının da Te
kel İdaresince haberdar edilmesi yararlı görüldüğünden tasarının 2 nci çerçeve maddesiyle düzenlenen 1177 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasında alınacak tedbirlerden mahalle ve köy ihtiyar heyetleri ibaresin
den sonra «ve Mahalli Tarım Teşkilatı» ibaresinin ilave edilmesi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir.; 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Erhan GÜRCAN 

Tuğamiral 

Proje Yetkilisi 
Altay TOKAT 
Kurmay Yarbay 

Üye 
Oğuz ANTER 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Müsteşar Muavini 

Üye 
Adnan Raşit GÜN AY 

Tekel Genel Müdürlüğü 
Tütün Üretim ve Enformasyon 

Grupu Müdürü 

Üye 
Yavuz SAYILIR 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Kurulu Başkanı 

Üye 
Avni BAŞDOĞAN 

Başbakanlık Müşaviri 

Üye 
Atilâ CANDIR 

Başbakanlıkta Danışman 

Üye 
Arif UĞUR 

DPT Tarım Grubu Uzmanı 

Üye 
Orhan SAYGIDEĞER 

DPT Tarım Grubu Uzmanı 

Üy© 
Oral ERGÜNEŞ 

Ziraat tş. Gn. Md. Tarla 
Bitkileri Daire Başkanı 

Üye 
Ercan YÜCEL 

Ziraat iş. Gn. Md. Tarla 
Bitkileri Daire Başkan Yardımcısı 

Üye 
Ziya ARIKÖK 

Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Müşaviri 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 165) 



— 4 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarı 

MADDE 1. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Teke
li Kanununun 4 mcü (maddesi aşağıdaki sekide de-
ğişjtirilmişüiır, 

(«Mıaldde 4. — Tütün üneltümiinin memleket ikti
sadi ve 'ticari gereklerime göne düzenlenebilmesi ve 
tütünlerin kalitelerimin iyileştirilmesi için, üretim alam-
Üarum ve !bu alanlardaki üretüm miktarlarımı azalta
cak her türlü tedbirli almaya ve bu tedbMeri kısmen 
veya tamamen kaldırmaya Balkanüıklararası Tütün 
Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — 1İ177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 7 indi maddesi aşağıdaki şdkilde değiştiril-
mişjtir., 

«Madde 7. — Bu Kamunun 3, 4, 5 ve 15 nci mıad-
deleni lil'e geçici 1 ndi maiddesi geireiğkıoe kanacak sü-
rdkM veya geçici yasalkllardan -veya üretimim düzenlen-
mesıİ ve kalliitesiınin iyileştirilmesi içim allunacak tedbir
lerden mıalhale ve köy lilbtiyar heyetleri, Teke! idare
lerince halberdiar edilir. 

İhtiyar Heyetleri yukarıdaki fıkraya aykırı olarak 
yapılan tütün tarımımı o yerin Tekel İdaresine, bu
lunmayan yerlerde mülkiye amirliğine bildirmekle yü
kümlüdür.») 

MADDE 3. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanununun 15 nci muaddesii aşağıdaki şekillide 
değiştlMlImliştir.ı 

«Madde 15. — Ekiciler, dikimden evvel Tüzükteki 
örneğe göre hazırlayacakilian (Tütün Eklim İstek Kâ
ğıtlarımı) tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına ver
mekle yükümlüdür. 

îislteik kâğıtlarımda; tütün dikilecek tarlanın yeri, 
sınırı, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, kira i e 
ıtutullmuş (ise asıl sahibimin adı ve ikametgâhı gösteri
lir. Aynı köy veya ımıahalede birden faızla tarlada tü
tün dikmek isteyenler, her tarlanın sınırı ayrı ayrı 
gösterilmek şartiıyle blir istek kâğıdı vereMlirfer. 
Muhtarlar, iistelk kâğıtlarımın içinddkileri 'inceler ve 
ibu kanunun ekidiliğe, tütün dikimime alit hükümlerine 
Ve 4 ncü maidde gereğince Balkanlkfclararası Tütün ' 
Kurulu tarafımdan allınan tedbirlere laylkırı olimadiğını 
(onaylayıp, veriliş tarihinden başlayarak 15 gün için-
ıde o yerlim Tekel İdaresine vermek zorundadır, 

Milli Güvenlik Konseyi 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarımım 1 mcıi maddesi aynen be-
ınlimısenimliştiır., 

MADDE 2. — 1177 siayıh Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 7 mci maddesi aşiağıdaiki şekilde değiş'ti-
rilmiştiır. 

Madde 7. — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 15 mci mad
deleri ie geçidi 1 nci maddesi gereğince konacak sü
rekli veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlen
mesi ve kaltesimim iyileştirilmesi içim alınacak 'tedbir
lerden mahalle ve köy ihtiyar heyetleri ve mahail 
Tarım Teşkilatı, Tekel idarelerince haberdar edilir. 

İhtiyar heyetleri yuklarıdakli fıkraya aykırı ola
rak yapılan tütün tarımımı o yerim Tekel İdaresine, 
ibuluınlmayam yerlerde mülkiye almiMliğime ıMldirmekle 
yükümlüdür. 

MADDE 3. — Tasarımım 3 ncü maddesi aynen 
benimsenmiştir., 

(S. Sayısı : 165) 
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(Hükümetin Teklifi) 

İsltlelk [kâğıtlarının onıaylanmııası için ekicilerdien her 
(istek 'kâğıdı başına 10,— TL. İdam fazH'a ücreıt alın-
mıaz.ı 

Tekel İdareleri, üstdk kâğıtlarını limoel'eyerek karşı-
llığınıda Iher ekici idim bir (Tütün ekim cüzdanı) doi-
Iduıruıp en çolk 15 gün içimde lilgili muhtarlıklar aracı
lığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür. 

Balkalnlıiklanariası Tütün Kumlu tarafımdan bu Ka
nunum 4 ncü mnaiddesi gereğince tedbir alınmış olan 
iyili ve yerlerde, ekicilere tütün elkimı cüzdanı verirken, 
Bakaınhlkllararaisı Tütün Kurulu Kararıma uygun ola
rak ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre dikim ya-
pılalbiıleodk allanın yüzölçümü ile üretilebilecek aza
mi tütün, miktarımı beliırfemek Tdkel İdaresinin göre-
'vidliır̂  

Elklidİer istek kâğıtlarıma göre tütün ekim cüzdan
larınla kaydedilen alamdan fazla tütün dikemezler. 
Cüzdanda yazılı ımiıktaırdlam daha az tütün dliktikle-
rimıde durumu, diiiklitmi takiben 15 gün içimde muhtar-
ılıikflıair larlacımğı lie veya bizzat Tekel İdaresine bild&r-
rnıek ve cüzdtaınilarındıaki miktarı düzelttirmek zorun-
ıdad!irL.|» 

MADDE 4. 
ırürlüğe girer.( 

— Bu Kamum yayımı tarihlimde yü-

MADDE 5. — Bu Kamun hükümlferini Bakamlar 
Kurulu yürütür*, 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakamı -
Başbakan Yrd< 

Z Baykara 
Devlet Bakamı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Ticaret Bakara 

K. Ccmtürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. V. 

Z. Baykara 
Adalet Bakam 

C. Menteş 
Maliye Bakam 

K. Erdem 
Sağ. Ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakamı 
Prof, Dr, T. Esener 

İmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

(ihtisas Komisyonu Metni) 

MADDE 4. 
ibenknsenrniştir.; 

MADDE 5. 
'benirnısemmıişitlir. 

— Tasarımım 4 mcü maddesi aynen 

— Tasanınım 5 ıncii madidesıi aynen 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Baltanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakam V. 

K. Cantürk 
Köy işleri ve Koop. Bakam 

M. R. Güney 
Kültür Bakam 

C. Baban 

7 Ocak 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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