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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

14 Nisan 1981 Sah 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişik-' 
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/58) (S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1 ve 2 nci Bk) 6 ve 25 nci maddeleri 
Komisyona geri verildi; yürürlük maddelerine kadar' 
diğer maddeleri kabul edlildi. 

14 . 7 . 1964 Tarih ve 500 sayılı Kanunun 
10 , 6 . 1975 Tarih ve 1908 sayılı Kanunla Değişik 
«14 . 7 j 1964 Gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderi
lecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve 
Ücretleriyle Çeşitli istihkakları ve Birliğin Başka Gi
derleri Hakkındaki Kanunun 1 nci Maddesinin De

ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun» un Birinci Maddesinin İkinci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/156) (S. Sayısı : 179) kaJbul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 18.25 
te son verildi. , 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Mili Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BtRlNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.50 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Gene&kıunnıay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgenıerdl Nurettin ERSÎN (K. K. K. re Mffi Güvenlîk Kanydsi Üyesi) 

Orgeınleral TsthsU ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. v© MOM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oraımflrall Nejat TÜMER (T>z. K. K. ve M3/i Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Södiat CELASUN (3. Gn. K. -ve Mili Güvdnlk Konseyi Üyesi) 

BA1ŞKAJN — Mıilli Güvenlik Konyesıinin 49 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEJKLİFIJERİ 

1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe-Plan 
Komisyonu Raporu. (1/58) (S. Sayısı : 87 ve 87'ye 
1, 2 ve 3 ncü ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

(Birinci sıralda 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı 
var. 

(1) 87 ve 87'ye 1 ve 2 nci ek S, Sayılı basmaya-
zılar 14.4.1981 tarihli 48 nci Birleşim tutanağına; 

87'ye 3 ncü ek S. Sayılı basmayazı tutanağa ekti
dir. 

Biliyorsunuz, bu tasarı geçen 'birleşjimide görülmüş; 
bu görüşme esnasında tasarının '6 nci maddesiyle, Mali
ye Bakanlığının yeni Ibir madde eklenmesini isteyen 
önergesini tekrar düzenlenmek üzere Komisyona iade 
edilmişti; yürürlük maddeleri dışındaki diğer bültün 
tmaddeler 'de kabul edilmıiıştir. 

Bütçe - Han Komisyonunun bu konudaki yeni ha
zırladığı raporu 87'ye 3 ndü dk sayı ile basılıp dağıtıl
mıştır. 

Komisyon ve sayın bakanlar ve temsilcileri yerle-
rini aldılar. 

Komisyonun yeniden düzenlemiş olduğu 6 nci 
maddeyi okuıtuyorum: 

— 164 — 
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6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MAIDDE 6. — Aynı Kanunun 28 nöi maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve 
hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile 
olursa olsun nakden veya besaben aldıkları paralar 
(kendileri veya başkaları hesabına menlkul Kıymet alıp 
saunayı, alım satılma tavassut etmeyi veya alıp saütık-
ları menlkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi ıtaahhült 
etmeyi meslek haline getirenlerin hu faaliyetleri do
layısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi ver
mek veya sair adlarla faliz ve 'benzeri menfaatler sağ
lamak üzere devamlı olarak para 'toplama işiyle uğra
şanların ıtoplaldMarı paralara sağladıkları gel'ir ve men
faatler üzerimden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gi
bi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muamele
leri vergisine tabidir. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla 
ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden her
hangi birini devamlı olarak yapanlar bu Kanunun uy
gulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsin münhasıran 
altın alım ve satımı ile uğraşması .banker sayılmasını 
gerektirmez. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon Başkanı, bu
nu izah eder misiniz? Gene ıburada «dahil» kelimesi 
var. 

EMEKLİ AMİRAL «HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Kolmisyonu Başkanı) —• Sayın (Başka
nım, Hükümetin verdiği önergede «dahil» kelimesin
den sonra, aslında cümle devam ediyor; «tahvillere aiıt 
anapara ve ıkupon bedelleri tahsilatı hariç» deniliyor
du. Biz onu buradan çıkardık. Şu nedenle çıkardık; 
Bankerlerle ihtilafı, bunların 'bugüne kadar yaptıkları 
anlaşmalar dolayısıyla tahvil, 'kupon bedellerinin tah
silinden dolayı ise 'bunu ilanihaye bankerlere bir hak 
diye tanımak adaletsizliktir. 

Bankerler zamanla düzene girmelidirler. Kendile
rine bir süre verilmelidir. Bu nedenle biz aşağıda bir 
geçici madlde ilavesiyle şunu yaptık: Bankerler bugüne 
kadar ihraç edilmiş tahviller ve bugün de 198H yılı 
sonuna kadar ihraç edecekleri tahvillerin faiz kupon
ları için - yani bunlar 5 senelik süreliyse, takip eden 
5 senede, bu süre için ihraç edilmiş tahvil kuponları 
için - vergi vermeyeceklerdir. Zannediyorum ki, halen 
Jhraç edilmiş olan tahviller, yfl sonuna kadar ihraç 
edilecek tahviller ve bu tahvillerin işlem gördükleri 
sürelere göre 3, 5 veya 7 senelik devre için 'kendilerine 
bu muafiyeti tanımak yeterlidir. Kendilerine çekidüzen 
vermeleri içlin de kafidir. 

Komisyon olarak çalışmalarımızda bankerlerle 
bankalar arasında rekabeti sağlarken, kesinlikle ban
kalar lehine bir şey yapmamaya da gayret ettik. Biz 
her iki müessesenin de ekonomimizin ihtiyacı olan 
müesseseler olduğu noktasından b:ı!;tık konuya. Yal
nız burada bankerlerle tefecileri ayırmaya özel itina 
gösterdik. Korumak istediğimiz bankalar ve banker
lerdir; kesinlikle tefeciler değildir. Bunların ekono
miye bir etkinlikleri, müspet etkileri de yoktur. Ban
kerlere bu şekilde, zannederim ki Hükümetin istedi
ğinden daha geniş bir hak da tanımış olduk. Sadece 
bankerlerin gelip de, «Biz bugüne kadar bu şartlarla 
anlaşma yapmıştık» veya «yıl sonuna kadar alacağı
mız tahvilleri de bu şartlarla almıştık» diye şikâyet
lerini peşinen karşılamak içindir, bu. 

İçimiz elvermese de ekonominin, ekonomik düze
nin gereği olarak buna peki dedik. 

Bunu kanunun asıl maddesine koyarsak ileride za
manla değişebilir. Bu kanun zalten katma değerli or
tadan kalkacaktır; fakat daha başlangıçta anamad-
deyle bankerlere, bankalar aleyhine bir rekabet eşit
sizliği tanımış olduğumuzun açık seçik ifadesi olacak
tır. Bankerler de, bu uzun devrede kendilerini düzene 
soksunlar, faiz hadlerini bankaların faiz hadlerine 
yaklaştırsınlar diye bunu oradan çıkardık, geçici mad
de olarak kanuna ilave ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Efendim, şimdi meseleyi 
şu açıdan görmek lazım : Bankerler Türkiye'de mev
cut değilken, tahvil piyasası dümdüz şirketler eliyle 
yapılıyordu. Yani herhangi bir (X) şirketi kendisinin 
ihtiyacı olduğu parayı tahvil çıkararak temin ediyor
du. Bu tahvil çıkarma işleminin vergiye giden kısmı 
şudur : Farzed'iniz ki, % 20 faizli bir tahvil çıka
rıldı. Vaktiyle çıkarırlardı. Bu % 20'den % 20 stopaj 
kesiliyordu; yani kupon bedelleri ödenirken stopaj 
kesiliyordu. 

Ayrıca bu paralar şirkete geldiği zaman bunun üze
rinden bir Gider Vergisi ödenmesi katiyen bahis ko
nusu değildi; bugün de değildir. Biz eğer burada ku
pon bedelleri üzerinden Gider Vergisi ödemeye ban
kerler için koyarsak, bankerlik müessesesi diye bir şey 
kalmaz ortada. Normal olarak müesseseler çıkarır. 
Zaten tahvil faizlerini yarın serbest bırakacağız. Bı
raktığımız zaman bunların marjları çok asgariye ine
cek % 2 - 3 gibi miktarlara inecek. Bizim ifade et-
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tiğimiz şey, bankerlik müessesesi varsa, bu aldığı kâr 
üzerinden, aradaki komisyon üzerinden Gider Ver
gisi vermelidir. Yoksa kupon bedeli üzerinden bir da
ha Gider Vergisi verirse, bankerlik müessesesi diye 
bir şey kalmaz. Nitekita, geçici madde burada bu işin 
1981 senesi sonuna kadar gideceğini söylüyor. Ondan 
sonra yoktur, bu madde. 

O bakımdan bizim teklifimiz; kupon bedellerinin, 
bunun haricinde olması lazım; yani Gider Vergisi 
alınmaması icap eder. Sadece aldıkları komisyondan, 
aldıkları marjdan Gider Vergisi alınabilir. Aksi tak
dirde, bundan sonraki sistemde bu bankerlere gitmez, 
şirketler kendileri çıkarır ve doğru hadise değildir. 
Bence bankerlik müessesesi ileride sağlam bir mües
sese olarak bu ekonomik bünye içerisine gelecektir; 
doğrusu gelecektir. Onu önlemiş oluruz. 

BAŞKAN — Evet 
Buyurun, Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bankerlerin 
kupon bedellerinden vergi verip vermemesi başka bir 
konudur; kupon bedelinin Gider Vergisine tabi olup 
olmaması başka bir konudur. Gider Vergisine tabi 
olmasın, yani Sayın Devlet Bakanımızın burada izah 
ettiği şekilde düşünüyorsak, bunu istisnalar arasına 
koyarız. Kanunda istisnalar hükmü vardır. Bankası 
da, bankeri de, bununla uğraşan herkes de bunu ver
mez. Ama özellikle yalnız bankerlerin bunu verme
yeceğine dair bir kayıt koyarsak, yani genel bir is
tisna hükmü dışına çıkartıp yalnız bankerler için bu 
istisnayı koyarsak, o zaman bizim Sayın Devlet Ba
kanımızın izahatına katılmamız mümkün değildir. 
Yani, «özellikle bankayı, bu muameleyi yapan birçok 
müesseseyi, kişiyi bunun içine sokmayacağız, çünkü 
gerekli istisnada koymayacağız; ama özellikle banker
ler için böyle bir istisna getireceğiz»; Komisyon ola
rak buna katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — EVet. 
Maliye Bakanı, buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, şimdi bu kupon bedelleri konusunda özel
likle bankerler şöyle yapıyor : Bunu alıp faiz olarak 
karşı tarafa iade ediyor birini. Yani kupon bedelini 
oradan tahsil ediyor, bir ölçüde de kendisi bunu bir 
nevi öbür tarafa mevduatı alırken bir gelir olarak iade 
ediyor. Bunu da zaten verecek. Bu bakımdan benim 
kanaatıma göre bundan da almaya kalktığımız tak
dirde, yani kupon bedelinden alıp onun dışında, çün
kü hesabını yaparken şöyle yapıyor, «oradan ben ku
pon bedeli olarak şu kadar alacağım, mukabilinde 

kredi olarak verdiklerimden şöyle bir imkân sağlaya
cağım; mevduat olarak aldıklarıma da şu kadar para 
vereceğim» diye bunu dengeliyor. 

Biz kredinin üzerinden zaten alıyoruz. Kendine 
kalan miktar üzerinden de alıyoruz. Bu kupon bedel
leri üzerinden de alındığı takdirde, bizim arkadaşlar, 
özellikle bunlarla temasa geçtiler, eğer böyle bir şey 
olduğu takdirde, müşkül vaziyette kalabileceklerini 
ve hatta ileriye matuf mukavelelere bağladıklarını, 
yani anlaşmalarını yaptıkları 3 - 4 sene için, buna gö
re bağladıklarını; çünkü oradan alacakları kupon be
dellerini 4 sene 5 sene için alacakları kupon bedelle
rini gözönüne alarak, karşıya taahhüde girdiklerini, 
bu itibarla bu senenin sonuna kadar yapılacak bir şeyin 
dahi kendileri yönünden müşkülat yaratabileceğini 
beyan etmişlerdir. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Efendim, bütün mesele, 
«ıBiz tahvilden, Banka Muameleleri Vergisi alacak mı
yız alamayacak mıyız?» bütün mesele buraya geliyor. 
Tahvilden şimdiye kadar almadık, şirketlerinkini de 
almıyoruz efendim. Yani, şirket çıkarırsa, bundan her
hangi bir banka muameleleri vergisi almıyoruz. 

Şimdi araya bir aracı girdi diye bundan alırsak, 
bu aracı ortadan kalkar. Hadise bundan ibarettir. 
Halbuki, bu aracı lazımdır ileride. Her şirket kendisi 
pazarlayamaz tahvilini. Muhakkak ileride böyle ara
cılara ihtiyaç vardır ve normal çalışan aracılara ih
tiyaç vardır. Zaten kanunuyla da getiriyoruz bu de
ğişikliği. Sermaye Piyasası Kanunuyla... 

'BAŞKAN — Hükümetin teklifini okur musunuz? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu ilk 

teklifimiz. 
BAŞKAN — Bu konuda daha evvel Komisyonla 

anlaşsalardı iyi idi; bu anlaşma olmamış yine. Bizim 
de istediğimiz o idi; yani, bu önerge burada gelme
seydi, Hükümetle Komisyon arasında daha evvelden 
bu halledilmiş olsaydı daha iyi olacaktı. 

iBuyurun, okuyun efendim önergeyi. 
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Kaya Erdem 

'MADDE 6. — Aynı Kanunun 28 nci maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve 
hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile 
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olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar j 
(mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve ben- I 
zeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para I 
toplama işi ile uğraşanların topladıkları paralara sağ- I 
ladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, üc- I 
ret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralarla 
kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp I 
satmayı, alım satıma tavassut etmeyi veya alıp sattık- I 
lan menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt 
etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri do- I 
layısıyla lehlerine kalan paralar dahil, tahvillere ait I 
anapara ve kupon bedelleri tahsilatı hariç) da Banka I 
Muameleleri Vergisine tabidir. I 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleri ile uğraşan- I 
larla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetler- I 
den herhangi birini devamlı olarak yapanlar bu kanu- I 
nun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın mün- I 
hasıran altın alım ve satımı ile uğraşması, banker sa- I 
yılmasını gerektirmez. I 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği metinle şimdi I 
verilen önerge arasında zannederim «tahvillere ait I 
anapara ve kupon bedelleri tahsilatı hariç» kısmı üze- I 
rinde değişiklik oluyor; değil mi? I 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın 
Başkanım. I 

IBAŞKAN — Ve zaten bu böyle olursa, o zaman I 
geçici maddeye gerek yok, gerek kalmayacak. I 

Siz o geçici maddeyi onun için, bundan dolayı I 
'koydunuz. I 

Peki efendim söz almak isteyen var mı bu önerge I 
üzerinde? I 

Buyurun. I 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, I 
Hükümetin bundan evvelki teklifinde, tahvil ve tan- I 
vil kuponları üzerinden alınacak faizlere hiç değinil- I 
memişti. I 

Yüce huzurunuzda münakaşa edilen konu, «Ban- I 
kerler kazançları üzerinden mi banka muamelesi ve- I 
recekler, yoksa portföyleriyle yalhut kendilerinde bu- I 
lunan bütün menkul kıymetler üzerinden mi vergi ve- I 
recekler?» konusu idi. Bakanlığın teknik seviyesi bu
nu bültün olarak düşündü. Sayın Bakanlar da bunun I 
kâr üzerinden olması iktiza eder diye düşündüler ve I 
aranan çözüm yolu bu idi. I 

Şimdi bu yeni önergede, bunun içerisinde banker- I 
lerin ayrıca gayrimenkulle uğraşanlarını da dahil edi
yoruz. Halbuki, gayrimenkulle uğraşan kişiler yap- I 
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tıkları işten dolayı Gelir Vergisi veriyorlar; buraya 
niye girdiklerini anlayamıyorum. 

Ayrıca, tahvili getiriyoruz; tahvil bilmiyorum ne 
ölçüde zikretmezsek bir şeyi değiştirir. Hem o bahse
dilen, «tahviller hariç» satırını silsek, hem bu geçici 
maddeyi silsek, zannediyorum bugünkü statü devam 
eder, bir sıkıntı doğmaması iktiza eder. Ben bu inanç
tayım. Arz ederim. 

'BAŞKAN — Şimdi efendim bu gayrimenkul alım 
satımıyla... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Menkul 
efendim, «menkul» olacak. 

'BAŞKAN — Evet, «satıma tavassut etmeyi veya 
alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Menkul kıymet 
olunca, bu tahvil satışı geliyor buraya. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Tahvil, hisse senedi, ve
saire. 

BAŞKAN — Ama diyoruz ki, «... getirenlerin bu 
faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar dahil», 
Ondan sonra, «tahvillere ait anapara ve kupon bedel
leri tahsilatı hariç.» 

Evet, Komisyon Başkanı. 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, evvela bir anaparanın zaten Gider Vergisine ta
bi olması söz konusu değil. Ben Hükümetin önerge
sinde o tabirin fazla olduğu kanaatındayım. 

Üzerinde Komisyonun ısrarla durduğu bir husus 
var. Başlangıçta arz ettim; rekabeti tersine çevirmek 
hevesinde de değiliz. Yani, «Bugüne kadar banker
leri koruduk, şimdi de bankaları koruyalım» bundan 
özellikle çekindim. Adaleti sağlamaktır arzu ettiği
miz ve Maliye Bakanlığından bizimle temas eden ar
kadaşlara ısrarla şunu söyledik : «Bu getirdiğiniz 
metin içinde bugün bankaların ödemediği halde, ban
kerlerin ödeyeceği bir husus bulunmasın» Bankalar 
bugün ödemiyorsa, kesinlikle bundan sonra bankerler 
de onu ödemesin. 

Burada konuşulan konu, Sayın Devlet Bakanımız 
buyurdular ki, «Bundan vergi verilmez bankalar da 
vermiyor» Şimdi burada bankerler bunu vermeyecekse, 
ters taraftan cümleye bakarsak bir verenler var de
mektir. Çünkü istisnalarda değil, buraya koyuyoruz. 
Kimse vermiyorsa, buradan tümüyle, Sayın Orgene
ralin buyurdukları gibi çıkartalım, yahut tümüyle bu
nu istisnaların içine koyalım. Yani bunu veren yoksa. 
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BAŞKAN — Yani bankalar veriyor mu bunu 
efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Hayır efendim, kimse ver
miyor. Yalnız efendim şöyle hadise var : 

'Bizim Gelirler Teşkilatında bunun vergilenmesine 
dair devamlı raporlar var. Yani açıklık, sarahat ge
çirmezsek, bu nokta gelecektir. 

BAŞKAN — Bankadakini niye vergilendirmiyor? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Bankalarda böyle bir du
rum yok efendim. Yani banker müesseseleri tahvil
lerin hâsılatını şirketlerden alıyorlar. Sonradan da 
müşteriye veriyorlar, belli bir süre içerisinde müşte
riye naklediyorlar. Şimdi bu rakamlar üzerinden Ge
lir Vergisi bahis mevzuu. Biz onlardan olmaması 
lazım geldiğini söylüyoruz. 

Sonra banka ile bankerlerin bir rekabeti bahis 
konusu değil. Bugün şu hadise var : Bankeri çıkarın, 
şirketin kendisi tahvil çıkarsa, böyle bir vergiye za
ten tabi değil. 

BAŞKAN — Evet, buna ne diyorsunuz?, Doğru. 
Yani, şirket çıkarsa böyle bir vergiyi verecek mi? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır vermeye
cek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vermeyecek 
efendim. 

İBAŞKAN — O zaman banker niye versin? Diğeri 
alıyor zaten kazancından vesairesinden; yukarıda say
dı, onu veriyor. -

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bizim kimse vermezden bankerler bunu versin 
diye de bir arzumuz yok. 

BAŞKAN — Lüzumsuz diyorsunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kimse vermi
yorsa, toptan buradan çıkartalım. Buyurdular ki, 
Maliye Bakanlığımızın ilgilileri bunu vergilendirmek 
isterler. Aynı Hükümet istemiyorsa, buradaki konuş
malar da zapta geçiyor. 

BAŞKAN — Zapta geçti zaten, vergilendirilme
sin... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Niyet bu ise, 
toptan silelim, geçici maddeyi de çıkartalım. 
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BAŞKAN — Yani, bunlara bir ayrıcalık tanıyor-
muşuz gibi oluyor. 

'Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir kere daha ağır 
ağır, kerre içinden itibaren arz ediyorum Sayın Baş
kanım : «Mevduat faizi vermek veya sair adlarla 
faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı 
olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları 
paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden 
komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkla
rı paralarla kendileri veya başkaları hesabına menkul 
kıymet alıp satmayı, alım satıma tavassut etmeyi veya 
alıp sakladıkları menkul kıymet karşılığı borçları öde
meyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu 
faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar dahil...» 

Şimdi buraya bir soru yaklaştırma var Küçükah-
möt'in rahatsız olduğu «tahvillere ait anapara ve ku
pon bedelleri tahsilatı hariç...» 

Şimdi kârdan bahsederken öyle bir şeye geliyor 
ki «tahvillere ait işlem hariç» deyince, bu ne demek 
öyle ise? Başka bir yerde bu vergilendiriliyor deniyor. 
Haklı Komisyon bu konuda. Hem bunu çıkaralım, 
hem geçici maddeyi çıkaralım. Tereddüt bahis ko
nusu değil, gayet açık, münakaşa edilebilir. 

BAŞKAN — Şimdi tahvillere ait anapara zaten 
olmaz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet ol
maması lazım. 

BAŞKAN — Değil mi, olmaması lazım. Yani bu
rada bir gariplik oluyor. Oraya kadar saydık, lehleri
ne kalan paralar dahil dedik, ondan sonra artık bir şey 
olmaması lazım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Gerek
çesinde bu var, zalbıtlara da geçti. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI KORKUT ÖZAL — Zabıtlara geçerse mesele 
yok efendim. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kâfi derecede 
konuşuldu zaten. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI KORKUT ÖZAL — Geçici maddeyi kaldırır
sak mesele biter. 

BAŞKAN — O halde bunu «dahil» kelimesinden 
sonraki «tahvillere ait anapara ve kupon bedelleri 
tahsilatı hariç» ibaresi lüzumsuz oluyor, «... paralar 
da», kerre içi ifadeden sonra «Banka Muameleleri 
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Vergisine tabidir» Oldu mu? O zaman zaten Komis
yonun metninin aynı oluyor. Geçici maddeyi kaldı
racağız. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok
tur. 

(Komisyonun teklif ettiği 6 ncı maddeyle zaten 
okunan önerge birbirinin aynı olduğu için önergeyi 
oylamıyorum, mutabakat sağlandı. 

Komisyonun teklif ettiği 6 ncı maddeyi oylarını
zla sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — Bu Kanuna bağlı tablolarda yer 

alan vergi nispet ve hadlerinde % 50 oranına kadar 
indirim yapmaya, indirilen nispet ve hadleri kanuni 
seviyelerine kadar çıkartmaya ve bununla ilgili usul 
ve şartları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

iBAŞKAN — Hükümet teklifinde % l'e kadar» 
ibaresi vardı, burada «nispet ve hadleri % 50'ye ka
dar indirmeye» diye konulmuş. 

(Komisyonu dinleyelim bu konuda. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında konuştuğumuz kanun mutlaka Katma 
Değer Vergisi yürürlüğe girecektir ve Katma De
ğer Vergisinin yürürlüğe girmesiyle bu maddeler (bu 
nispetler hepsi tek bir % 10 diye geldi tasarıda ama 
üzerinde konuşulur) tek bir nispet üzerinde birleşe
ceklerdir ve hepsinde bu indirim mutlaka yapılacak
tır ve bu bir düzene girecektir. 

Katma Değer Vergisinin, Hükümet tasarısında 
1982'de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 1982 ba
şında yürürlüğe girse idi zaten böyle bir yetkiye sekiz 
ay için gerek yoktu. Ancak o tasarı huzurunuza gel
diği zaman teferruatıyla arz edeceğimiz üzere Katma 
Değer Vergisinin 1982 başında yürürlüğe girmesi, 
sekiz ay sonra yürürlüğe girmesi mümkün değildir; 
ibelki 1983Me bile kısmen girecek. Binaenaleyh; bü
tün bu düzenlemeler o tarihe kadar yapılacak. Ancak, 
'başlangıçta da arz ettiğim gibi, buradaki nispetlerin 
hepsinin üzerine eğilmiş değiliz. Hükümet, biz bun
ları ince ince taradık dese bile buna da katılmıyo
ruz. Arz ettiğim gibi, radyonurikini % 5'ten % 10'a 
çıkardık, öbür tarafta televizyon % 20 olarak duru
yor. Belli ki bu yüksek. 

Binaenaleyh; kısa sürede Hükümetin, üzerinde ye
terince inceleme yapamadığımız için, bazı ayarlama
lar yapması hem üretimin artırılması, hem ekonomi
nin düzeni bakımından gereklidir. % 50 oranı, ora
daki rakamlara bir kere daha baktık; en yüksek ra

kama; bunlar yarıya indikleri takdirde ekonominin 
istediği rakamlardır. % 50 de küçük bir oran değil
dir. 

Bu nedenle, Hükümetin yeni bir önerisi var c/c 75 
diye, biz bunu % 50 olarak bağlamayı uygun gör
dük. Arz ederim. 

'BAŞKAN — % .50 demek zaten illa % 50 demek 
değil. % 75 demek illa % 75 demek değildir. O, % 75'e 
kadardır, oranına kadardır. Zaten burada da öyle 
söylüyor. 

Hükümet ne diyor bu konuda? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Aslında bu konu ekono
mik meselelerle yakından ilgili. Gider Vergisi aslın
da hoş bir vergi değil, Katma Değer Vergisine geçile
cek, fakat uzun uzun bu Katma Değer Vergisi gö
rüşülürken Bakanlar Kurulunda da müzakere edildi; 
1982'de biz ısrar ettik ille geçelim diye; fakat büyük 
ekseriyet, yani Maliye Bakanlığının ekseriyeti, bu 
1982'de maalesef yürürlüğe giremez; bu bir hazırlık 
meselesidir... Fakat biz de kendimizi hazır tutalım 
diye ille 1982 diye koyduk. Size gelen tasarı öyle. 

Şimdi, bunun yanında öyle anlaşılıyor ki, Sayın 
Amiralin dediği gibi, bu 1983'e veya ileriki yıllara 
peyderpey girebilir. Bu şartlar altında Gider Vergisi, 
biz bu sefer getirdiğimiz Gider Vergisinde indirim
ler yaparak getirdik, eskisinden daha iyi işleyeni al
dık; fakat şunu da mütalaa ettik : Bütün gümrük ver
gileri, bütün gümrüklerde alınan vergilerin sıfıra ka
dar indirileceğine dair Bakanlar Kurulunun yetkisi 
vardır. Bu dahilde alınan bir vergidir. Dahilde alı
nan bir vergi olduğuna göre bunun muhakkak suret
te gümrüklerle fiyat bulması lazım, rekabet etmesi 
lazım. Onun için ben şahsen bunun sıfıra kadar in
dirilmesine, yani % 100 yapılmasına şahsen tarafta
rım, ama arkadaşlarımız % 75 getirmiş. Herhangi 
bir şey söylemiyorum; fakat yüzde yüze kadar olma
sı normaldir. Zaten bu bir kararname olacaktır, siz
lere gelecektir. Yani Bakanlar Kurulu ne diye lüzum
suz bir indirim yapsın. Ancak lüzum ve şartlar oldu
ğu zaman bu indirim yapılır. 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, bizim düşündüğümüz sıfıra kadar inmektir. Çün
kü gümrükte, ithalden alınan Gider Vergilerinde 
Hükümetin bu yetkisi vardır. Ona karşılık dahilde 
imal edilenler içinde gerektiğinde bu yetkinin, buna 
benzer bir yetkinin sıfıra kadar bir yetkinin olması 
yararlı. Ne zamana kadar? Zaten Katma Değer Ver-
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gisi yürürlüğe girdiği zaman otomatik olarak ortadan 
kalkacak. 

Bu itibarla, ama Komisyonla bir noktada buluşa-
bilme bakımından da «% 75'e kadar» diye bir teklif 
de hazırlandı. Takdir Konseyin efendim. 

BAŞKAN — Bunun üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. 

Buyurun Sayın Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanını, bu
gün içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarla para, 
Gümrük Vergisi ve Gider VergMni ımudaka dikkatli 
bir denge içinde tutmak zorundayız. Mümkün okluğu 
kadar sık fasılalarla paramızın dünya piyasa'sındaki 
değerini ayarlamalara getirmelk 'suretiyle zannediyorum 
ki büyük ölçüde Gümrük ve Gider Vergisindeki elas
tikiyeti de. sağlamış olacağız. Ancak mesela otomotiv 
sanayii konusu çıkıyor, çareler arıyoruz. Girdilerinin 
aşağıya indirilmesi içlin ımıuıtlaka bir çare bulmak zo
rundayız. Büyük bir yük bu Türkiye'de. 

O balkımdan ben HÜKümete bu yetkinin sınırlı ola
rak verilmesinin faydalı olmadığı kanaatindeyim, 
Gümrükte nasıl indiriyörsa, burada da aynı şekilde in
dirsin. Çünkü geliri hesap eden hükümet olacaktır. 
Bu kanaatteyim; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Konsey üyelerinden bir 
teklifi olan var mı efendim?.. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bende Sayın 
Başkanım, bu konuda 2 ayrı uygulama yerine, güm
rüklere uygulandığı gibi sılfıra kadar indirilmesinde 
Hükümete salalhliyet verilmesi görüşündeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 'Başka efendim?.. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Ben de 

aynı görüşteyim. 
'BAŞKAN — O halde .«% 100'e kadar» demek la

zım. Ama «% 100'e» deyince, o yetlkli de şey olur. 
Yani sıfıra kadar, ı% 90 falan olur da, % 100'e kadar 
olur mu bilmiyorum? 

Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında % 50 yeter bir oran idi. % 75 belki kabul 
edilebilir bir oran olabilir. Bir vergiyi Hükümet % 100 
oranında indiriyorsa, aslında böyle bir vergi kanunu 
yok demektir. İlla bunu indirecek manasına değil, 

BAŞKAN — Ama bu şeylerin hepsinde değil, bir 
tek üründe; mesela bunu otomotiv sanayiindeki bir 
tek maddede yapacak, yani o cetvellerin hepsinde yap

mayacak. Herhangi bir tanesinde, o «anaya bir kolaylık 
sağlamak için geçici olarak vergisini indirecek. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Geçci olarak. 

BAŞKAN — Geçici olarak indiriverecek onu. 
Yani, birçok cetveller saydık ihiliyorsunuz, onların 
hepsinde birden indirmeyecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
'taJbii bu gümrük vergilerinde var. Gümrük vergilerinde 
de öteden beri bir büyük tecrübemiz de var, seneler
den beri uygulanıyor; ama, bu uygulama sonunda 
görüyoruz ki, yurt içinde alüminyum elimizde kal
dığı halde, ısıfır gümrük oranı uygulanıyor ithalaltta. 
Daha Iböyle çok çeşitli sayılabilir ki, ıtekstlil ürünlerin
de de bunlar çok fazla. Bunlar böyle günü gününe 
takip edilip, kolaylıkla da üzerinde karar verilecek 
unsurlar değildir. Yanli ekonomide bir anda otomotiv 
endüstrisini koruyalım, ertesi gün bayır korumaya
lım, bunlar denmez. Bunların bir dengede tutulması 
lazım. 

Dalha da önemle üzerinde durulacak husus, üzerin
de konuşituğumıuz kanun, 1981 Bütçe Kanununda 
150 milyarlık bir gelire kumanda eden kanundur. 
Bütçede gelirin ve giderin miktarı kadar, bunların tah-
minindeki isabet de çok önemlidir. Oradaki ekono
miye vereceği zarar, buradaki zarardan çok daha yılkı
cı olabilir. Bir vergtf kanununda, bir vergiyi tamamen 
kaldırmak söz konusu olunca bunun «tahmininde, gelir 
ve gider tahminindelki isabeti yüksek takdirlerinize arz 
ederim. 

BAŞKAN — İşte onun için dedim, % 100'e in
dirmek olur bu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hiç değilse % 
75 lütfederseniz, yani bizini de katılabileceğüm'iz bir 
rakam olur. 

BAŞKAN — % 80 olur, % 90 olur, % 99 olur 
Ida... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 5'l!i olmasın efen
dim; hesalbı daha kolay yapılacak bir yüzde rakamı ol
sun, 

BAŞKAN — % 80, % 90 falan öyle ol'sun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O şekilde bir ra
kam daha ra'hat olur. 

BAŞKAN — «% 100» demek, o vergiyi boşuaa 
koymuşuz demektir. 
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DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURGUT ÖZAL — Zaten getirecek değiliz efen
dim; % 100 indirimle getireceğimizi söylemiyorum. 

BAŞKAN — Tabii % 80 az bir indirim değildir, [ 
büyük bir indirimdir. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURGUT ÖZAL — Çok özel hallerde belki gelecek, 
çok geçici hallerde gelecek. 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — B'ir ve
ya iki kalemde gelecek. 

BAŞKAN —Sizin var mıydı önergeniz efendim?... 
MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. % 

75 olarak var, ancak onu % 80 olarak düzeltiyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümetin önergesini okutuyorum : 

Mill'i Güvenlik Konseyi Başkanılığına 
Görüşülmekte olan 6802 sayılı Gider Vergileri Ka

nununda Değişiklik Yapılmasına Daür Kanun Tasarı
sına aşağıdaki maddenin eMenmesfoi arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Balkanı 
Kaya Erdem 

Madde 25. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
na bağlı tablolarda ve kanunun ma'hsus küsım ve bö
lümlerinde kayıtlı vergi nispet veya hadler ile tarife
lerde % 80'e kadar indirim yapmaya, indirilen nispet, 
'had veya tarifeleri kanuni seviyelerime kadar çıkart
maya ve bununla ilgili usul ve şartları tespite Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

'BAŞKAN — Şimdi Komisyonun teklifiyle bu tek
lifi ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Evveîa Komisyonun teklifini oylarınıza sunaca
ğım. Bu daha evvel dkuduğuımuz 25 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul editaem'îsjtir-

Şimdi Hükümetin verdüği önergeyi 25 nci madde 
olarak oylayacağım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, o halliyle 
'kanunlaşırsa, bir kanun içerisinde iki defa geçiyor. 

BAŞKAN — Neden? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de başlığında 
«şu numaralı kanunda» diyor, önerge öyle gelmiş. 25 
nci maddedeki % 50 rakamını % 80'e çıkaran Ko
misyon teklifi meseleyi çözümler, 

iBAŞKAN — Hayır, şimdi onu şöyle diyeceğiz : 
«İBu kanuna bağlı tablolarda.»1 

Şinıdi Hükümetin verdiği önergede ,«6802 Sayılı 
Gider Vergileri Kanununa bağlı tablolarda» diye ya
zıyordu. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURGUT ÖZAL — «Gider Vergisi» olması lazım 
efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MiMli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Gider Vergisine 
bağlı tablolarda» diyelim, 

BAŞKAN — O halde «Gider Vergileri Kanununa 
'bağlı» dîye düzelteceğiz. «'Bu kanuna» değil, «Gider 
Vergileri Kanununa» diyeceğiz. «Vergileri» midir, 
«Vergisi» midir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ K Ü Ç Ü K A H M E T 
'CBütÇe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Vergileri.» 

Sayın Başkanım; bu konu öteden beri Maliye ile 
aramızda bir ihtilaf konusudur; «Bu kanun deyince 
'hangisini düşünürüz diye. Bu kanun, başında zaten 
yazıyor, 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunüarını Değiş
tirecek kanundur. Bu metin, 25 nci madde dediğimiz 
.metin, bu kanun basılırken oraya 25 nci madde olarak 
yazılacak'tır. 68Ö2 sayılı Kanunun içindeki bir madde
de «6802 sayılı Kanuna bağlı tablolarda» demek uy
gun olmaz. «Bu kanunda» demek dana uygundur di
ye düşünüyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet.. 
«Bu kanuna bağlı tablolarda» da denebilir, «Gi

der Vergileri Kanununa bağlı ta'blölarda» da denebi
lir. Bu mühim bir şey değil; ama, «6802 sayılı» demek
te bir mana yok. Kanunun ismi zaten o. 

O halde 25 nci maddenin birinci cümlesindeki 
«'6802 sayılı» kelimelerini Silerek «Gider Vergileri Ka
nununa bağlı tablolarda» şeklinde orayı düzeltiyoruz. 

25 nci maddeyi bu şekliyle bir dalha okutuyorum : 
Madde 25. — Gider Vergileri Kanununa bağlı tab

lolarda ve kanunun mahsus kısım ve bölümlerinde 
kayıtlı vergi nispet veya hadler ile tarifelerde % 8ö'e 
kadar indirim yapmaya, indirilen nispet, had veya ta
rifeleri kanuni seviyelerine kadar çıkartmaya ve bu
nunla ilgili usul ve şartları tespite Balkanlar Kurulu 
yetkilidir. 

iBAŞKAN — Hükümetin takdim ettiği önergeye 
uygun olarak bu okunan 25 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kalbul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir .Hükümetin teklifi kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
MAQOE 28. — Aynı Kanunun muvakkat ve son 

hükümler başlıklı bölümüne «'Muvakkat 2 nci Mad
de» den sonra aşağıdaki Geçici Madde dklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 3>1.1-2.'1901 tarihine kadar İh
raç ed'iîm'iş ve edilecek tahvillere ilişkiin olarak banker
ler tarafından tahsil edilecek kupon bedelleri banka ve 
sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. 
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BAŞKAN — 6 nci maddeyi görüşünken zaten bu
nu görüşmüştük. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet; gerek kajl-
madı. 

'BALKAN — Buna gerek: kalmadığını Komisyon 
da kalbul etti, 

Binaenaleyh, Komisyon 28 nci malddenin çıkarılma
sını teklif eJiyor, değil mi efendim? 

•EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 

!BAŞKAN — O halde 28 nci maddenin çıkarılma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 28 nci madde çıkartmıştır. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 28. — Bu Kanun yayımını takip eden ay

başında yürüdüğe girer. 

BAŞKAN — 28 noi madde üzerinde söz alimak is
teyen var mı?... Yok. 

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

29 nou madldeyi okutuyorum : 
(Yürütme : 

MADDE 29. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yok. 

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

Ta'sarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Eltmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. ^_ 4.7.1956 Tarihli, 6772 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi ve İşçilere Toplu İş Sözleşmeleri ile 
İkramiye Verilmesi Hakkında Kanun Tasansı ve Sos
yal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komlisyanu Raporu. 
(II166) (S. Sayısı:'185) (1) 

BAŞKAN — Gündlernimizin ikinci sırasındaki, 
4.7.1956 Tarifeli Ve 6772 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi ve İşçilere Toplu fş Sözleşmeleriyle ikra
miye Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve bu konu
da Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

'Bu rapor VS5 S. Sayı ile dağıtılmıştır. 

(!) 185 S. Sayth Basmayan tutanağa eklidir. 

Komisyon Sözcüsü ve Sayın Bakanlar yerlerini al
dılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüştme açıyo
rum. tik sözü Komisyon Sözcüsüne veriyorum buyu
run. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Başkanım; işçi ikramiyeleri konu
sunda, 6772 sayılı Kanun, 1956 yıllından beri yürürlük
te iken ve toplu sözleşmelerle uygulamalarda bu ka
nunda öngörülen sayı ve miktarın üzerinde ikramiye
ler verilmekte iken, 17 yıl sonra Yangıtayın ve mü
teakiben Sayıştaym kararları neşredildi. Bu kararlar, 
6772 sayılı Kanunla öngörülen 26'şar gün yevmiye 
tutarında iki ikramiyeden fazla toplu sözleşmelerle ik
ramiye ödienemeyeceğine dair kararlardır. 

Bu karaların neşrini müteakip, Kömlîsyonumuz-
ca çalışma hayatın'da doğuracağı problemler incelendi, 
tespit edildi; çözüm tarzları üzerinde çalışıldı ve il1-' 
gülü bakanlıklarla da koordinasyon yapıldı. 

'Şimdi huzurlarınıza sunulan Hükümet tasarısına 
Komisyonumuz aynen katılmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten Komisyon bir değişiklik yap

mamış, tasarıyı aynen kalbul etmiş. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet. 

'BASKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen sayın üye var 

mı?... Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

4 , 7 . 1956 Tarihli, 6772 Sayılı Kanuna Bir ek 
Madde Eklenmesi ve İşçilere Toplu İş Sözleşmeleri 
İle İkramiye Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6772 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddâ eklenmiştir, 

«EK MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca işçilere 
yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için 
her biri bir aylık i'stihkak'ları tutarını (hafta ve genel 
tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş söz
leşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir.» 

BAŞKAN — Hükümet, bunu «dört ikramiyeye 
çıkarılmıştır» diye değiştirmemiş, «iki ikramiye daha 
verilebilir» demiş. Bu suretle iki vardı, iki daha verin
ce dörde çıkmış ©Mu. 

— 172 — 



M. G. Konseyi B : 49 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet. 

Yalnız burada ufak bir değişiklik var. 6772 sayılı 
'Kanunun ilk iki ikramiyesi 26'şar gün yevmiye tuta
rındadır. Burada Hükümetin te'kliıfiride getirilen iki 
ilave ikramiye 30'ar gün tutarındadır, Bu değişiklik, 
«Hafta ve genel tatil ücretleri diahi'l» deyimi ile sağ
lanmıştır.. 

BAŞKAN — İlk iki aylık 26 günlük, ondan son
raki iki aylık 30 günlük. Bu biçimsizlik yaratmaz mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Yalnız müteakip olarak verilebilecek 
olan iki aylık ikramiye toplu sözleşmeler ile tespit 
edilecek esaslar dahilinde verilecektir. Yani illa iki 
tane verilir anlamında 'dleğil; yarım da verilebilir, 'bir 
de verilebilir, iki de verilebilir; azami iki verilebi-
lecelk. başlangıçtaki ikisinin adı «ilave tediye», toplu 
sözleşme ile verilenin adı ise «ikramiye» dir. 

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

Buyurun efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK. (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri)' — 1 nci maddede 
'başlangıçta oldukça uzun bir ifade tarzı var. Müsaa
de ederseniz ona ufak bir tadilat yapalım Sayın Baş
kanım. Çünkü ikramiyelerin mutlaka verilmesini1 

amir olduğunu ihtiva eden bir husus var, tekraren 
arz ediyorum : 

«4 Temmuz 1956 Tarihli ve 6772 sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi ve İşçilere Toplu İş Söz
leşmeleri ile İkramiye Verilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı.» yani verilmesi mutlaka lazımmış hususu 
varittir. Bunu değiştirirsek, «Toplu iş sözleşmeleriyîe 
verilecek ikramiyeler hakkında» dersek üslubu biraz 
daha rahatlatmış oluruz. 

Bir diğer nokta da; eğer Sayın Bakan, ek 1 nci 
maddede hafta tatilleri de dahil olmak koşuluyla, 
Öbüründe dahil olmama koşulunun yaratacağı hesap 
sıkıntılarının boyutları hakkında izahat verirlerse da
ha tatmin edici olacaktır, zannediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, ben de demin onu 
sormuştum. İlk iki ikramiye 26 günlük, ondan sonra 
verilirse 30 günlük. Bu biraz zorluk çıkarmaz mı? 
Bunu Bakanlık Sözcüsünden sormak işitiyorum. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 
müsaa'de ederseniz arz edeyim. 
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6772 sayılı Kanunla verilen bu ikramiyeler, bu 
kanunun neşredfdiği tarihten itibaren bugüne kadar, 
verildi. Bunun dışında toplu sözleşmelerle verilen 
ikramiyeleri de işçjler yine ikiyle değil, bazısı bir, ba-' 
zısı iki, bazısı beş olmak üzere adetleri değişik olmak1 

üzere aldılar. 
Bugüne kadar alışılmış bir şey ve bir problem de 

çıkarılmadı. Burada getirilen konu, bu verilecek olan 
miktarın iki ile bir ölçüde tahdididir; yani, 6772'ye 
göre 26 gün olarak verilen ikramiye devam edecek, 
onun dışında 30 gün olarak verilen ikramiyelerin 
adetlerinde azami iki olabileceğine dair bir hüküm' 
getiriliyor. Öbürieriyle bunun arasındaki fark bugü
ne ka'dar esaslı bir sorun olmadığı için, bir sakınca! 
yaratmayacağı kanısındayız. 

BAŞKAN — Yani, bugüne kadar ikinin üzerinde 
verilen ikramiyelerin, 30 günden verildiğini mi ifade 
ediyorsunuz şimdi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, zaten öyle idi diyorsunuz. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Öyle idi 

evet. Toplu sözleşmelerle o şekilde idi. 
BAŞKAN — Yani onu kanunileştirmiş oldunuz. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yattnız 

iki getiriyor. 
BAŞKAN — İki ile tahdit ediyorsunuz. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İki ge-

'fiiriyoruz, evet. 
BAŞKAN — O beşe kadar, altıya kadar, doku

za kadar vardı. 
Yalnız, Genel Sekreterin bir endişesi vardı, ben1 

onu doğru buluyorum1: «Toplu iş sözleşmeleri ile 
verilecek ikramiyeler hakkında» demek lazım; «ikra
miye verilmesi hakkında» değil, «Verilecek ikramiye
ler hakkında.» 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
«Verilecek ikramiyeler hakkında.» 

BAŞKAN — Onun, takdim tehir olması lazım. 
«Verilecek ikramiyeler hakkında kanun tasarısı» 

Kanun başlığını bir daha okutuyorum : 
»«4 , 7 , 1956 Tarihli, 6772 Sayılı Kanuna Bir Ek 

Madde Eklenmesi ve İşçilere Toplu İş Sözleşmeleri 
İle Verilecek ikramiyeler Hakkında Kanun Tasarısı» 

1 nci madde üzeriride başka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurunuz Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI TURAN ESENER — Sa

yın Başkanım; bendeniz bu ek 1 nci madde üzerinde 
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söz almak istemiyordum, sizin deimiriki ifadeniz tize- . 
rine söz aldım. 

Şimdi, tatbikatta bu iş şöyle yürür efen'dim : Bu ı 
ikramiyeler, kanuna göre 26 gün olarak ödendü 6772 
ye göre; fakat, toplu sözleşmelerle (aşağı yukarı % J 
90 toplu sözleşmelerde) 'bu ek süre geldi ve 30'ar gün 
oldu, efendim. 

Şimdi, ödeneklerden bir kısmı 26 gün üzerinden, 
öteki ikramiye 30 gün üzerinden hesap edilecek, aca
ba bunların hepsine 30'ar günlük desek nasıl olur? 

BAŞKAN — Hepsi 26'şar günlük olur da, çünkü 
bundan evvel öyle uygulanmış. 

ÇALIŞMA BAKANI TURAN ESENER — Yani 
'bir kısmına. Uygulananlar 26 değil efendim. I 

BAŞKAN — Hayır, hayır ikinin üzerindekiler. 
ÇALIŞMA BAKANI TURAN ESENER — On

lar hep 30. I 
BAŞKAN — 30, ama ilk ikisi 26. 
ÇALIŞMA BAKANI TURAN ESENER — Ha

yır efendim; kanuna göre 26, fakat toplu sözleşme- I 
lerle daima dört gün eklenmiş, 30 olmuş. I 

BAŞKAN — Danıştay ve Sayıştay bunu iptal et- I 
ti, ikiden fazlasını, kanuna aykırı bularak sınırladı. I 

ÇALIŞMA BAKANI TURAN ESENER — Evet, 
fazlasını sınırladı, doğru. I 

BAŞKAN — Binaenaleyh, şimdi biz kanunun o I 
maddesini değiştirmiyoruz; bunu yemi bir ek madde I 
ile getiriyoruz. Eğer o maddeyi değiştirmliş olsa İdiik, I 
o zaman başka türlü yazılması lazımdı. Yani, ek bir I 
madde konunca, böyle kalbul etmek zorundayız. O I 
takdirde 4 ncü maddeyi değiştirmemiz lazımdı. I 

Eferidim, 1 nci madde üzerinde başka söz almak I 
isteyen var mı? Yok. I 

'Maddeyi başlıkta yapılan 'değişiklikle oylarınıza I 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul I 
edilmiştir. I 

'2 nci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 2. — 6772 sayılı Kanun kapsamı dışın- I 

da kalan işyerlerinde çalışan işçilere toplu iş sözleş- I 
meleri ile en çok dört, münhasıran yer altında çalışan I 
işçiliere en çok beş ikramiye ödenebilir. I 

ıBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Komisyon I 
Sözcüsünün bir izahı olacak mı efendlim? I 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu I 
Başkanı) — Sayın Başkanım; bu, özel sektörü ihtiva I 
etmektedir. Özel sektör için ilk kez bir kanun mad- I 
desi getirilmektedir. Bundan evvel mevzuatımızda özel I 
sektörde ikramiyeleri düzenleyen bir yasa yoktu. Bu J 

— 174 

madde özel sektör için de getirilirken 6772 sayılı Ka
nunun esasına sadık kalınmıştır. 6772 sayılı Kanunda 
da münhasıran yer altında çalışanlar için bir ilave 
ikramiye esasen mevcuttur. Bu şekliyle özel sektöre 
de ikramiyeler hususunda tahdit getirilmiş olmakta
dır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Buyurunuz Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
özel sektör için getirilmiş olduğu söylenen bu mad
dede, 'beşinci ikramiye için Ibir ayrıcalık tanıyor, bir 
ilaJve veriliyor; peki kamu sektöründe yok mu bu tür 
çalışan insanlar? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Var 
efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Peki bun
lar ne yapacak? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlara da verili
yor, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Verili vor 
ama, burada öyle bir ifade yok. 

İMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Kanu
nun aslında1 var. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yök. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen ikramiye

lerin dışında ikramiye veya ilave tediye niteliğinde 
herhangi bir ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — Evvela Komisyon Sözcüsüne söz ve
receğim; buna neden lüzum görülldü? Yani, fazla ça
lışmadan, vesaireden dolayı hiçbir prim falan da mı 
veremeyecek^Bunun manası odur. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım; talbii ıbu Hükü
met önerisi olduğu için onlar açıklayacaklardır. 

BAŞKAN — Hükümet getirmiş tabii, Siz de be
nimsediğiniz için sıoruyorum. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komlisyo-, 
nu Başkanı) — Efendim, takdir buyurulduğu üzere; 
ikramiye, bir başarı karşılığı verilen ödüUdür. Başa
rının karşılığında verilen 10 - 11 cins prim veya muh
telif ödemeler de vardır. 
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Bu Kanunun 3 ncü maddesi yürürlüğe girdiği 
takdirde sanıyoruz ki, başka türlü, başka nam ve 
isimde başka türlü bir ikramiye veya Mr ödüllendir
me mümkün olmayacaktır. 

IBAIŞKAN — Sayın Bakandan, bunun sebebini 
izah etmelerini rica edeceğim. 

MALİYE BAKANI İKAYA ERDEM — Onu 
arz edeyim efendim. Prim ve diğer buna benzer şey
ler madde 'kapsamında düşünülmez. 

<BIAŞKIAIN — Ama öyle anlaşılıyor. 
MALİYE BAKANI (KAYA ERDEM — Bura

da düşünülen; ikramiye konusunda, özel kesim için 
bir evvelki maddede, 2 nci maddede «Dörtten fazla 
verilemez» diye bir tahdit getirildi., 

Şimdi burada ikramiye geçer; yani, tahditte dört 
ikramiye der. Halbuki 6772 sayılı Kanunda kamu sek
törü için 1-2 ikramiye ilave ek maddemizde, , daha 
evvelki maddelerinde de ikramıiye ismi geçmez, ilave 
tediye geçer. Yani, 6772 sayılı Kanunda «İkramiye» 
adıyla bir ilave tediye var, bir de ikramiye var. Bu 
balkımdan, yarın herhangi. bir suretle ikramiye mahi
yetinde olmak üzere, ismini değiştirerek ikramiye ve
ya ilave tediye ismiyle, benzeri bir şekilde ikramiye ade
dini kanunun getirdiği miktarın (4'ün), üstüne çıka
rılmamasını sağlamak içlin getirilmiş bir maddedir, 
yoksa, hiçbir zaman teşvik için getirilen primleri de 
içine almak maksadını taşımıyor. 

'BAÇKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
'Başka söz almak isteyen? Buyurunuz, Orgene

ral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
ben Sayın Bakanın bu izahatından mutmain oldum. 
Ancak, anlayamadığım taraf, biz 1 nci maddede ikisi
ni de ihtiva eden bir kanun 'tedvin ettik; dedik ki, 
İşçilere yapılan ilave tediyedeırdbn ayrı olarak, her 
yıl için, her biri bir aylık istihkak tutarını aşmayan 
toplusözleşmeleri ile İki ikramiye verilir. Yanı, 1 nci 
maddede hem ilave tediye deyimi var, hem de ikra
miye var. 

ıŞimdi, 3 ncü maddede bunu bir kere daha tekrar 
edince, (Yukarıda kanunılaşitırdılk bunu, miktarını ta
yin ettik) bu takdirde kanun tefsircileri bir şey araya
caktır, bu ilave tediye niye diye çünkü ilave tddiye 
de yalnız kalmamış «niteliğinde herhangi bir ödeme» 
deniyor. Hepimizin bildiği gîbi, toplu iş sözleşmele
rinde; işçinin randımanınım artışı ölçüsünde, kalitenin 
artışı ölçüsünde yahut iyileşmesi ölçüsünde, hizmet 
süresinin uzaması ölçüsünde ve diğer bazı ölçülerde 
l(«9» dediler ama, bu 9'un hepsini kovmak uygun mu 
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olur bilmiyorum) bazı ilave tediyeler yapılmaktadır 
ve bunların yapılması da iş hayatının vazgeçilmez 
unsurlarından biridir. 

O halde aradığımız unsur, 2 yıllık bir süre ile ya
pılacaksa toplu iş sözleşmesi, bunu değiştirip, zaman 
zaman bazı işçilere zarflarla teşvik veya başka ad
larda para ödemeye mani olmafcda doğru olmaz; 
buna zaten iştirak ediyoruz, böyle bir şey olmasın. 
iBu nedenle ben, bu maddenin bazı Zorluklar getire
ceği inancındayım; kaldırılmiasında da hiçbir mah
zur olmadığı kanaatındayım. 

Ama amaç, çalışma hayatını düzene koyacağınız 
yeni kanunda, toplusözleşmelerle hangi teşvik prim-1 

lerinin geleceğini tadat etmektir. 
Ten'siplerlne arz ederim. 
(BAŞKAN — Orada bu işi düşünmek lazımdır. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Orada teker te
ker tadat etmekte fayda var. 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanımız söz istliyor-

lar, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESBNEİR — 

Efendim, şimdi amaç anlaşılıyor. Zaten bu amacı za-
tıaliniz televizyonda da söylediniz. Hiçbir şekilde 4 
ikramiyeyi aşamaz, 4 ikramiyeyi aşan kısım ücrete 
liötilkal ettirilir. Burada, aşamaz, verilemez demek 
amir bükümdür. Bundan sonra, eğer bir devlet varsa 
ortada, hiçbir kulvvet çıkıp bunun üstünde bir ikra
miye veremez. Bü bitmiştir. Artık bunun dışında 
ayrıca yeni bir madde getirmenin sakıncalı olduğunu 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Yanlış anlamalara yol açar. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESBNER — 

Evet, yanlış anlamalara sebep olur. Biz, öteki ikra
miyelerin aleyhindeyiz; ama işçileri teşvik eden ikra
miyelerin de tamamen lehindeyiz ve bu sistem üze
rinde durduk. Türkiye'ye prim sistemi gelmelidir. 

BAŞKAN — Zaten Maliye Bakanımızın da söy
lediği odur; ama, gayet tabii, teşvik primlerini ön
lemek değildir. Binaenaleyh, bu maddenin burada 
kalması, bu teşvik primlerini de önleme manasını ta
şıyabilir, bazı zorluklar çıkarabilir. O bakımdan, 
Orgeneral Saltık'ın teklif ettiği gibi, 3 ncü maddenin 
metlinden çıkarılmasını sayın Konsey üyelerinin oy
larına sunacağım öfendim., 

Şimdi izah edildiği ıgib'i yanlış anlamalara sebebi
yet vereceği için, 3 ncü maddenin metinden çıkarıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 
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3 ncü madde çıkarılmıştır efenldiım. 
Şimdi, ondan sonra gelen maddeyi 3 ncü madde 

olarak okuyunuz efendim. 
MADDE 3. — Diğer kanunların bu Kanuna ay-

'kırı hükümleri uygulanmaz. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum1: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükte olan toplu 
iş sözleşim elleri ile yürürlük süreleri sona erdiği hal
de 23 . Iı2 . 1980 tarihli, 2364 sayılı Kanun uyarınca 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından henüz yeniden yü
rürlüğe konulmamış olan toplu iş sözleşmelerinde 
öngörülen ilave tediye ve ikramiyelere ilişkin hüküm
lerin uygulanmasına bu sözleşmeler yenileninceye ka
dar devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde koymanızın sebebi; 
bundan evvel yapılan sözleşmeler var, onlar nihayete 
erinceye kadar, son buluncaya kadar bunlar devam 
etsin istiyorsunuz. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet. 

'BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yok, 

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

Geçici madde 2*yi okutuyorum1: 

GEÇÎOt MADDE 2. — Toplu iş sözleşmeleri, 
Yüksek Hâkem Kurulunca yeniidien yürürlüğe konu
lurken bu Kanunda öngörülen sayıyı aşan ikramiye
lerin tutarı ücrete eklenir. 

BAŞKAN — Bu da, bundan evvel hak kazanmış 
olanların, 5-6 ikramiye alanların haklarının geriye git
memesi için, 4'den fazla olan ikramiyelerin ücrete 
eklenmesi hakkındaki geçidi maddedir, değil mi efen
dim?.. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet., 

\BAŞKAN — Onu kapsıyor. 
Geçici 2 nci madde üzerinde ŝ öz almak isteyen 

var mı?.. Yok.. 
Maddeyi oylarınızla sunuyoruimi: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okuttuyorum. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

IBAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum: 
•MADDE 5. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is

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

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

edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
Ha'yiflı olsun. 

3. — Yurt Dışmda Görevli Personele Nakdi Taz
minat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/168) 
(S. Sayısı : 186) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 3 ncü sı
rasındaki Yurt Dışında Görevli Personele Nakldi Taz
minat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas Komisyonu ra
poru 186 sıra sayı ile basılıp dağıtılmıştır. 

llbitisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsilci
si arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde önce, Komisyon Sözcü
sünün izahatını dinliyoruz. 

IBuyurun Sayın Başlkaynak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

K A Y N A K (İJhtîsas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, malumları bulunduğu üzere, Yüksek Heye
tiniz, 3 . lil , 1980 tarihinde 2330 sayılı Yasayı çı
karmıştır. Bu yasa özellikle barış zamanı, genel gü
venlik ve asayiş konularında görev alan güvenlik teş
kilatı mensuplarına, Silahlı Kuvvetler mensuplarına, 
MıtT mensuplarına, Jandarma mensuplarına, kaçak
çılığın men ve takibindeki görevli, hâkim, savcı ve 
gümrük muhafaza memurlarına vazifelerinden dolayı 
şehit olmalarında veya sakat kalmalaırında nakdi taz
minat verilmesini Öngörmektedir. 

Aynı kişilerin ölmelerinde dul ve yetimlerine ve 
sakat kalmalarıyla kendilerine vazife malulü sıfatıy
la maaş bağlanması; yine yükseköğretimde bulunan 
çocuklarının Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün kre
dilerinden faydalanması; ortaöğretimde bulunanların 

(1) 186 S, Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ise, devletin yatılı okullarından ücretsiz istifade etme
lerini hükme bağlanmış bulunmakta idi. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 1973 yılından 
beri Türkiye dışında terörist hareketler, sabotaj olay
ları, tedhiş olayları büyük boyutlar kazanmıştır. Ha
len Dışişleri Bakanlığına mensup 17 kamu görevlisi 
şehit olmuş ve onlarca beraber 7 kişi sakat kalmış ve 
yine bunların yakını olmaları sıfatıyla beraberlerinde, 
refakatlarında bulunan kişilerin de bir kısmının öl
düğü, bir kısmının sakat kaldığı malumlarıdır. 

Hükümetlimiz bu konuları dikkate alarak 20.3.1981 
tarihinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yeni bir ka
nun tasarısı hazırlatmış, Bakanlar Kurulunda karara 
bağlayarak Milli Güvenlik Konseyine takdim etmiş 
bulunmaktadır. 

(Kanun tasarısı Komisyonumuza havale edildikten 
'itibaren, Komisyonumuz konuyu incelemiş, halen 
2İ330 sayılı Yasanın önlgördüğü ölçüler içerisinde 
yurt dışındaki kamu görevlilerinin şehit olmalarında, 
aynı ölçülerle 1 ne] derecenin 4 ncü kademesindeki 
devlet memuru maaşının 30 katını nakdi tazminat 
olarak; sakat kalmaları halinde 1 ila 6 ncı dereceye 
kadardır bu, % 25 ila % 75 oranında kendilerine sa
katlık tazminatı verilmesini; sakat kalmalarında, yi
ne bu oranın, -ki, 900 bin lira tutuyor- % 20'sinln 
yaralanma tazminatı olarak ödenmesini; kaza kendi
lerine vazife malulü maaşı bağlanmasını, yine o ya
sada yar olan vazife malullüğü maaşlarının % 25'i 
tazminat ödenmesini; ondan ayrı olarak yurt dışında 
bulunan bu kamu görevlilerinin şehit olmaları halin
de, eğer menkul ve gayrimenkulleri de tahrip edilmiş
se, bunların ayrıca devlet tarafından ödenmesinli; 

'2 nci dereceye kadar kan hısımlarının ölmeleri ha
linde Türkiye'ye naklinin Devlet tarafından yapılma
sını; eğer kamu görevlisi değil de çevresinde bulunan 
diğer Türk uyruklu vatandaşlara bu tarzda bir 
ölüm vuku bulduğunda, kendilerinin tedfin masrafla
rının Ve Türkiye'ye nakil masraflarının devlet tara
fından ödenmeslini; yine yüksek öğrenimde bulunan 
çocuklarının Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü
dürlüğünden terciihan istifade etmelerini, ortaöğre
timde bulunan çocuklarının ise devletin parasız yatı
lı okullarında devlet tarafından okutulmasını öngör
müştür. 

Kanun tasarısı Komisyonumuzca tetkik edilmiş, 
incelenmiş ve özellikle içişleri Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Emekli Sandığından ge
len- üyelerle konu enine boyuna tartışılmış ve ay-
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nen benimlsenmıştir. Yüksek huzurunuza, takdir ve 
tensibinize sunmak üzere getirmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim, 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız kanun tasarısının başlığında bir eksiklik 

var: «Yurt dışında görevli personele nakdi tazminat 
verilmesi» deniyor. Sanki durup dururken her yurt 
dışına gidene nakdi tazminat verilecekmiş manasını 
taşıyor başlık. Esasında öyle değil. «Yurt dışında 
görevli personelin şehit edilmesi veya yaralanması ha
linde» diye bir ibare koymak lazımdı buraya. Bun
dan evvelki de zannediyorum böyle cılktı. 

HÂK'İIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
IBaşikanım, evet, öyleydi., 

'Nakdi tazminat konusu maliye hukukunda bir mü
essese olarak beniımlsendiği için aynı biçimde kalma 
koşulu var. Maddelerde zaten gerekçeleri var. 

Ayrıca; 929 yılından beri Nakdi Tazminat Kanu
nu aynı isim altında zikredilmiş; bundan önce kabul 
buyurduğunuz kanun da nakdi tazminat isimini almış 
olduğu için bir yanlışlığa mahal vermemek, için, 
çelişkili olmasın diye muhafaza etmeyi yeğledik. 

Arz ederim efendim. 
•BAŞIKAN — Aynı paralelde olsun diye. 
Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur. Tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır, 

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

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Ve
rilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasa

rısı 
MADDE 1. — Yurt dışında sürekli görev, geçici 

görev, kurs, eğitim ve öğretim nedeniyle bulunan 
Türk uyruklu kamu personelinden, yurt dışında 
karşılaştıkları tedhiş olayı veya uğradıkları suikast 
sonucu; ölen, sakat kalan ya da yaralananlar hakkın
da 3 . 11 . 1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri Hükümlerine göre nakdi tazminat ödenir 
ve aylık bağlanır. 

Anılan personelden; görevleri sona ermiş olsa, bi
le yurt dışında karşılaştıkları tedhiş olayı veya uğra
dıkları suikast sonucu veya yurt dışındaki görevleri 
sebebiyle yurt içinde uğradıkları suikast neticesinde 
ölen, sakat kalan ya da yaralananlar hakkında aynı 
hükümler uygulanır. 
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/Bu personelden (görevli bulundukları ülkede vu-
kubuian harp, iç harp, ihtilal ve anarşi gilbi siyasi 
olaylar neticesinde ölen, sakat kalan veya yaralanan
lar hakkında da 1 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

iHAŞKİAlN — 1 nci madde üzerimde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı? 

HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAK (Ihtlisa's Komisyonu Başkanı) — Sayın 
ıBaşkanım, yurt dışımda yalnız Dışişleri Bakanlığının 
kamu personeli bulunmaz; aynı zamanda geçici gö
revle; kurs, eğitim ve öğretim nedeniyle de Türk 
uyruklu kişilerde bulunuyor. Bunlar da yine tedhiş 
olaylarına ve suikast olaylarına muhatap olmaktadır
lar. 

1 nci fıkra ile bu personelin tümüne Nakdi Taz
minat Yasasının uygulanmasını; yalnız Dışişleri Ba
kanlığı görevlileri değil, devletin tüm görevlilerine 
bunun uygulanmasını; 

Aynı kişilerin görevleri sona erse bile, gerek bu
lundukları ülkede, gerek yurt içine geldikleri zaman 
aynı nedenlere dayalı olarak kendilerine suikast ve 
tedhiş olayı sonucu ölüm vuku bulduğunda, aynı ya
sanın kendilerine aynen uygulanmasını; 3 ncü fıkra 
ile bu personelin görevli bulundukları ülkede vuku 
bulan harp, içharp, ihtilal ve anarşi gibi siyasi olay
lar neticesinde ölmeleri, sakat kalmaları veya yara
lanmalarında dahi Türkiye 'Cumhuriyetinin nakdi gü
vencesi altında bulunmaları öngörülmüştür. 

Arz elderim. 

IBAŞKIAN — Peki, geçici görevle gitti yurt dışı
na; bir haftalığına, 10 günlüğüne gi'tti, döndü, burada 
da vuru'ldu. Tedhiş midir, suikast mıdır değil midir, 
'bilemiyoruz. Bunu bir mahkeme kararına mı bağla
yacağız?' 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Adli ma
kamlar karar verecek tabii. 

BA$KAN — Ama, yok öyle biır şey? Kini karar 
verecek buna? Mesela, kanı davası yüzünden vurdu
lar., 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Buna 
Maliye Bakanlığı ile Emekli Sandığı müessesesi maaş 
bağlama yönünden nakdi tazminat bağlayabilmek 
için mutlaka bir inceleme yapacaklar ve adli bir ko
vuşturmanın süzgecinden mutlaka olayı geçdrecek-
ler. 

!Bu konuya ilişkin zaten Nakdi Tazminat Yasaisın-
nın yönetmeliğinde gerekli düzenlemeyi yapmıştık. 
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Aynı yönetmeliğe benzer bu konu için de blir düzen
leme getireceğiz. 

(BAŞKAN — Yönetmeliğe bırakacağınıza bunu 
kanuna konsa daha iyi, daha sağlam olurdu. 

•Söz almak isteyen var mı efendim? 
Buyurun Orgeneral Saltık, 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
amaç, yurt dışında belirli odakların, hizmet 'gören 
personelimize hayatlarına malolan veya yaralanma 
larına malolan şekilde etkileri varsa bunu bir tazmi
natla ödemek. Ancak bu maddede rahatça anlaşıl
ması güç olan iki konu var Birisi tedhiş olayı. 

«Tedhiş olayı neticesinde ölen» deniyor ki, ted
hiş bir noktada korkutma demektir, şiddet gösterme, 
şiddet beyan etmedir. Birisinin karşısına çıkıp da 
hızlı bağırsa ve bu da kalpten ölse, bundan fayda
lanacak mı? Zor anlaşılır efendim. 

Ayrıca; 1 nci maddenin 3 ncü fıkrasında da «dı
şarıda bulunduğu ülkede vukubulan harp, içharp, 
ihtilal ve anarşi gibi olaylar neticesinde ölen» deni
yor. Bu durumda Kıbrıs'ta yeniden bir olay çıkarsa, 
ölen personelimizin bütünü bu kanundan faydalana
caktır. Böyle bir şey düşünmedik zannediyorum. 

Halbuki dünya hukukunda, acaba böyle harp, 
içharp, ihtilal nedeniyle ölen devlet memurlarına taz
minat veren bir yaklaşım var mı; o da açıklamaya 
muhtaç. Komisyon veya' Hükümet bu konuda bir 
açıklama yaparlarsa iyi olacak. 

•BAŞKAN — Yurt içinde bir içharp olsa ne ola
cak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Böyle bir 
müessese yok efendim. 

'BAŞKAN — Olur mu? 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER (BA§-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Hükü
met, Dışişleri Bakanlığı bu konuyu getirmiştir. 

BAŞKAN — Evet, onu Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisine soralım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biz tedhiş kelimesinin üzerinde durduk. 
Yurt dışında Türkiye Cumhuriyetine karşı bu bölü
cü akımlar nedeniyle yönelen olaylar, bazan suikast 
tarzında, bazan dehşet vermek için vukubuluyor. Bu 
dehşet olayında yaralanma oluyor; adam öldürme 
kastı yok, korku yaratmak, dehşet vermek... Belki bu
lunduğu yabancı ülkede dikkatleri Türk uyruklu va-
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tandaşların üzerine çekmek, belki bir yerde tarihi ne
dene dayalı olarak oranın kamuoyunu oluşturma ne
denine dayanıyor. Bu itibari? tedhiş kelimesini Hükü
met bu tarzda kullanmış. Bu konuya gerekçede de 
ayrıca yer vermiş bulunmaktadır. 

Arz edenim. 
BAŞKAN — Evet. Dışişleri Bakanlığı Temsilci

si arkadaşımıza soralım efendim, buyurun. 
'HALÛK SAYINSOY (Dışişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Efendim, bu kanun tamamen yurt dışında 
görevli kamu personeli için öngörülmüştür. Bu iti
barla ancak yurt dışında görevi sırasında kendisinin 
muayyen odaklar tarafından hedef seçilip orada öl-
düremeyip de buraya adam göndermek suretiyle öl
dürmeleri halinde tazminattan istifade edeceğini ön
görmektedir. 'Bunun dışında başka bir talebi yoktur 
Bakanlığımızın. 

BAŞKAN — Ama çok genişletilmiş. Dediğim gi
bi, bir haftalığına kursa gidenler var. Bir haftalık 
kurslara çok gidiyorlar. Gidip, dönüyor. Bundan do
layı, orada kurs gördüğünden dolayı burada, Türki
ye'ye döndükten sonra niy* öldürsünler? Onu da içi
ne alıyor, ileride bu çok genişletilir ve suiistimale 
yol açar, bu haliyle çıkarsa. 

HALÛK SAYINSOY (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Onu yönetmelikte bir hüküm koyarak hal
ledebilir iz. 

BAŞKAN — Olmaz yönetmelikle. 
Buyurun efendim; Oramiral Tümer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, ben bu maddenin 2 nci paragrafının çıkarılma
sını arz ve teklif edeceğim. 

Çünkü esas gayemiz, bunun öbür çıkan kanun
la, paralelliğini sağlamaktır. Hâkim, savcı ve emni
yet personeli gibi tedhiş olaylarına. karşı bir mua
mele yürüten ve dolayısıyla bir sorumluluk altında 
kalan kimseler için düşünülmüştü evvelce çıkardığı
mız kanun. 

Halbuki yurt dışına görevli olarak giden - ister 
Dışişleri Bakanlığından, isterse diğer herhangi bir 
sektörden olsun - kurs, eğitim ve görevle ilgili olan
lar, yurt dışında bulundukları sürece bu tehlikeye 
maruzdurlar ve böyle bir olay başlarına geldiği za
man, elbette kendilerine bu kanunun 1 nci maddesi 
aynen uygulanabilir. 

Bir kursa giden - ki, biraz evvel de üzerinde du
ruldu - 'bir Dışişleri memuru veya herhangi bir kim
se, yurda döndükten sonra 'bir tedhişçinin kendisini 
hedef alacağı bir vazife görmediğine göre, böyle bir 
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görevi bıraktıktan sonra da aynı hakları uhdesinde 
taşımasının büyük mahzurları olur kanısındayım. 

'Binaenaleyh, ikinci ve üçüncü paragrafın bu ka
nundan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

'BAŞKAN — Efendim, Dışişlerinin olsun veya 
diğer bakanlıkların olsun - Çalışma Bakanlığının var, 
Turizm Bakanlığının var, birçok temsilciteri var - ele
manları gitti, 3, 4, 5 sene vaziife yaptı dışarıda döndü, 
10 sene sonra burada vurdular. Şimdi onlar bundan 
istifade eder. 

HALÛK SAYINSOY '(Dışişleri Bakanlığı Temsil'-
dişi) — Sayın Başkanım, vurulma sebebini araştırmak 
lazım. Mesela efendim, bizim Bakanlığımızda bu giL 

'bi faaliyetlerle mücadele öden bir şubenin veyahut 
'dairenin başkanı vardır. Bu belli bir arkadaş, ne gö
rev ya'ptığı 'da 'bilinmektedir, 

Dışarıda, 'buyurduğunuz gibi 4 sene görev ifa etti, 
merkeze döndü ve bu sıfatı bilinmektedir. Bu sıfatın
dan dolfayı tedhişçiler tarafından öldürüldüğü takdir
de buna tazm'inat verilmemesi, maaş bağl'anmamasınm 
haklı olduğu kanaaltin'de değilim efendim, Dışişleri 
Bakanlığı Temsilcisi olarak. Çünkü, başka kimseleri! 
de zaten öldürmezler tedhiş olaylarında. 

BAŞKAN — Efendim, Havayollarının bile temsil
cileri var dışarıda, yani dışarıda o kadar çok tern!-
silc'imiz var ki. 

HALÛK SAYINSOY (Dışişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Mühim olan öldürmek keyfiyeti değil, sebep
tir Sayın Başkanım. 

Eğer tedhiş sdbdbinden öl'dürülürse Havayolları 
temsilcisine de maaş bağlarima'sının uygun olacağı ka
nısındayız. MüWim olan sdbdbi araştırmaktır. 

BAŞKAM — Evet, Komisyon Sözcüsü arkadaşım 
ne diyor bu konuda? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZA'FFER BAŞ-
K'AYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Saym 
Başkanım, yasanın birinci fıkrasında, yurt dışındaki 
kamu personelinin geçici veya daimi görevle yurt dışın
da bulunması halinde suikast veya tedhiş olayı ne
ticesi ölüm hali Şöz konusu edilmiştir. 

Tasarının ikinci fıkrasında ise, tedhliş olayı yok-
ıtur, sadece suikast vardır. Yani anılan personelin, gö
revleri sona ermiş olsa bile yurt dışında karşılaştık
ları tedhiş olayı veya uğradıkları suikast sonucu ve
ya yurt içine geldiklerinde, yurt dışındaki görevleri 
sebebiyle yurt içinde uğradıkları suikast neticesi muğ
ber olmaları söz konusudur. 

Özellikle bunu MİT personeli için aldık. Yurt 
dışına gidiyorlar birtakım istihbarat yapıyorlar. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Türkiye' 
de olursa zaten alynı sedeflide alıyor. 

IBAŞKAN — Zaten allıyor, onun kanunu var. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (thtilsas Komisyonu Balkanı) — Sayın Baş
kanım, şimdi şöyle efendlim : Türkiye'deki istihba
ratından dolayı kendisine bir ölüm vukulbuldiuğunda 
Nakdi Tazminat Kanunu onun için uygulanıyor idi. 
Ha'fbükİ bunu yurt dışındaki görevinden dolayı uygu
layacağız. 

'BAŞKAN — Bilemeyiz ki, ©fendim. Vuran kişi 
lyaıkalanı'r da öğrenehilirsek, olur. Cinayet meçlhul 
kalırsa ne yapacağız? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÂYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, zaten Nakdi Tazminat Yasasında da vazife
den dolayı ölüp ölmediği Veya sakat kalıp kalmadığı 
!bir soruşturma süzgecinden 'geçecektir. 

Bu gibi personelin yurt içindeki bir suikast sonu
cu ölmesi olayı da mutlaka maaş bağlanabilmek için 
bir araştırmadan geçecektir. 

BA$KAN — Yarın Öbürsü gün bu madde o kadar 
genişletilir ki, hütün vurulanları araştırırlar, «Vaktliy-
îe gitmiş miydi 'bu?» «Evet, 10 sene evvel hakikaten dı
şarıda bulunmuştu; canım şu zavallıya bu maaşı bağ
layalım da bir tazminat ajlsın» diye herkes tazminat 
almaya başlar. 

Bugün yurt dışına gitimeyen var mı? O kadar ço
ğaldı ki, öğretmenler gidiyor... 

'ORGENERAL NURETTİN ÖRSÜN — Efendini, 
müsaade ederseniz, dışarıda Dışişleri Bakanlığı tara
fından görevlendirilmiş pefsoneld'en başka Birleşmiş1 

Milletler Teşkilatında da keza Dışişlerinden görevlen
dirilmiş olduğu gibi, Dışişlerinden değil de Türk va
tandaşı olarak orada görev yapan kişiler de var. 

Bunlar da aynı maksatla Türk oldukları için sui
kasta uğrayabilirler. 

'BAŞKAN — İşçilerimiz var; işçiler var değil mi? 

ORGENERAL NURİETTİN E R » — Yani ha
rici bir görevde diye orada, Birleşmiş Milletılerin bün
yesinde çalışan kişilerimiz var. Onlar uğrarsa ne ola
cak? Bu maddede onlar da yok. 

BAŞKAN — Sonra işçi, «O alıyor da, ben de ora
da çalıştığım için alırım» demez mi? 

HALÛK SAYINSOY (Dışişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, kamu hizmetleri öngörülüyor. 

BAŞKAN — Ama işte yarın, ÖbÜrsü gün ona doğ
ru gider. O da kamu hizmeti yapıyor, vatana bir hiz
met görüyor, gidiyor, oradan döviz gönderiyor. «Yurt 

içinde iş bulamadığım İçin beni gönderdiniz, İş ve İş
çi Bulma Kurumu vasıtasıyla gönderdiniz» der. 

HÂKİM TUĞÖBNERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, malumları olduğu üzere, yurt dışına işçi sı
fatıyla giden kişilerin orada bir sendikaya kaydolma
ları ve toplu sözleşme hükümlerine tabi bulunmaları 
gerekiyor. 

Toplu sözleşmelerinde bu tarzda bir hüküm var
sa gayet tabii tazminat alacaklar; ama sanıyorum top
lu sözleşmelerine bu tarzda bir hüküm yer alsın ve 
kendilerine bir tazminat Ödensin. 

Yalnız bir nokta var, tabii biz Hükümetten ge
len tasarıyı benimsedik; Türk uyruklu olup, kamuı 
personeli bulunmaları sebebiyle öldürülüyorlar. Şim
diye kadar işçilerden bu tarzda öldürülme hiç vuku-
bulmamıştır. 

17 kişi ölmüş, 17'si de bakanlık personeli; yani ya 
'İçişleri Bakanlığının, ya. Dışişleri Bakanlığının veya 
Çalışma Bakanlığının personeline bu tarzda suikast
lar vukübuluyor. Şimdiye kadar bu personelin dışında 
herhangi bir kişiye tedhiş Olaylarından suikast vuku-
hulmuş değildir. 

•BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı efendim?... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Söz îstiyoratrı Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGİENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
yurt dışında hakikaten biraz evvel de değindiğimiz ne
denlerle şehit edilen veya yaralanan, sakat kalan dev
let hizmetindeki personelin korunması esas. Ancak, bu 
madde işin ternel'ini teşkil ediyor. Ondan sonraki mad
deler zaten onun uygulama şekilleri ve başka unsurlar 
hakkındadır. 

Tensip ederseniz, Komisyon olarak bunu geriye 
alıp bir kere daha inceleyerek yüksek huzurunuza ge
lelim. özellikle tedhiş olayının kapsadığı anlam ftifba-
riyle, 1 nci maddenin ikinci fıkrasında yaygınlaşması 
halinde doğacak mahzurları bertaraf edecek hususla
rı; üçüncü fıkrada İse, harp halinde bu şöküüldle tazmi
nat veren devlet olup olmadığı konusunu da incele
sinler. 

Diğer maddeler zaten buna paraleldir. O nedenle 
olduğu gi'bi kanunu, ten'siip buyurursanız Koıhîsyon 
tekrar ele alsın. 

BAŞKAN — Evet, ben de onu teklif edecektircı za
ten. 
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Efendim, Orgeneral Saltık'ın da ifade ettiği ve 
arkadaşlarımızın da dile getirdikleri şekiMe 1 ncd mad
de, analriıadde. Yani bunu Komisyona iade edimce, 
ona bağlı olduğu için diğer maddeleri de vermemiz ge
rekir. 

'Binaenaleyh, bu tasarının bu yönüyle tekrar Ko
misyona iade edilerek şîrridi dile getirten konularda da 
incelemeye talbi tufoıknaisını ve ondan sonra ilerideki 
bir tarihte gündeme alınarak görüşülmesini oylarını
za sunacağım efendim : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediimişttir. 

Tasarı Komisyonda bu yönümle tekrar incelensin 
efendim. 

Teşekkür ederiz, 

4. — 18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk 
Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/167) (S. Sa
yısı : 184) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 4 ncü sıra
sındaki, 18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk 
Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine 
geçiyoruz. Tasarı 184 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

Konu ile ilgili olarak Bakanlık Temsilcisi ye doğ
rudan gündeme alındığı için İhtisas Komisyonu üye
leri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde genel bir izahat
ta bulunmak üzere Komisyon üyesi arkadaşıma söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türk Stan
dartları Enstitüsü, malumları 22.11.1960 tarihli ve 132 
sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Enstitü, tüzelkişiliği olan ve hususi hukuk hüküm
lerine göre.jdare edilen bir kamu kurumudur. 

Görevleri; her türlü madde ve mamullerle usul ve 
dizme standartlarını hazırlamak, ilmi ve teknik incele
melerde bulunmak, koordine edici faaliyetleri yürüt
mek olarak özetlenebilir. 

Enstitünün son yıllarda politik amaçlı faaliyetlerin 
içine sürüklenmesi, özellikle üst yönetim yönünden 
aksaldık ve sakıncalı durumlar yaratmış bulunmakta
dır. 1980 yılında yapılan genel kurullar hakkında Da- i 

(1) 184 S. Sayılı basmayazt tutanağa eklidir. | 
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nıştaym yürütmeyi durdurma kararları vermesi bu 
duruma örnek olarak gösterilebilir. 

Enstitü bugün hiçbir karar alamamakta ve görev 
yapamamaktadır. Enstitüye işlerlik kazandırmak bir 
zaruret haline gelmiştir. Enstitünün organları, genel 
kurul, teknik kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu 
ve ihtisas kurullarının feshedilmesi ve yeni hazırlana
cak esaslara göre yeniden kurulması uygun mütalaa 
edilmektedir. 

Çalışmalarda ve yüksek tensiplerine sunulan yasa 
tasarısında, siyasi baskıların bertaraf edilmesi ve tek
nik yeterliğin muhafaza edilmesi esas alınmıştır. Bu 
maksadı temin için hazırlanmış bulunan kanun tasa
rısı, 132 sayılı Kanunun, yani Türk Standartları Ens
titüsünün eski Kanununun altı maddesini (Ki, bunlar
dan 4 ncü, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 9 ncu ve 10 ncu mad
de, kurullarla ilgili maddelerdir) değiştirmekte ve anı
lan kanuna bir geçiş süresi içinde geçici bir madde 
eklenmektedir. 

Arz ederim. 

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

mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

1« Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk Standartları 
Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 132 sayılı Türk Standartları Ensti
tüsü Kuruluş Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Genel Kurul 
Madde 4. — Genel Kurul, Türk Standartları Ens

titüsünün genel karar organıdır. 
Genel Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur : 
1. Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli 

Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık Ba
kanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı* 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından görevlendirilecek 
birer temsilci; 

2. Sayıştay, Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Bi-
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limsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Milli Prodük
tivite Merkezi tarafından görevlendirilecek ikişer tem
silci; 

3. Ankara'da bulunan üniversitelerin senatolarınca 
görevlendirilecek üçer temsilci; 

4. Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince görevlen
dirilecek oniki temsilci. 

Genel Kurul, üyeleri arasından seçilecek bir Baş
kan ve iki kâtipten oluşan Başkanlık Divam tarafın
dan yönetilir. 

Genel Kurul, Enstitüsü Yönetim Kurulunun çağ
rısı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde olağan toplantısını 
yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun, ya da Genel Ku
rulun kararlaştırdığı tarihte veya Genel Kurul üyele
rinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya 
çağırılır. 

Genel Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile top
lanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar 
alır; seçimlerde de aynı usul uygulanır. 

Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır : 
a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulu üyeleri

ni seçmek, 
b) Enstitünün yıllık çalışma programını kabul et

mek, 
c) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, 
d) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve 

Yönetim Kurulunu ibra etmek, 
e) Tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri kabul et

mek, 
f) Enstitüce yapılan hizmetlerden alınacak tarife

leri tespit etmek, 
g) Enstitüde çalışan devamlı ve geçici personelin 

kadrolarını ve bunlara verilecek ücretleri tespit et
mek, 

h) Kanunda gösterilen, Genel Kurula verilen baş
ka görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN —̂ Komisyon Sözcüsü arkadaşımız 1 nci 
madde üzerinde de bir izahatta bulunsun; bunların 
adedi kaç oluyor, hepsini birden toplarsak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, tensiplerine 
sunulan tasarıda, genel kurul 46 kişi olarak tespit edil
miştir. Bunların dağılımı şöyledir : 11 bakanlıklar tem
silcileri, 14 Sayıştay, Yüksek Denetleme Kurulu, Dev
let Planlama Teşkilatı gibi ikinci fıkrada sayılan tem
silciler, üniversitelerin temsilcileri 9, Ticaret ve Sana
yi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti-
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caret Borsaları Birliğince görevlendirilecek 12 temsilci 
olmak üzere 46'dır. 

Daha önceki kanuna göre bu genel kurulun top
lam mevcudu 323 kişi idi. Evvelce büyük bir genel 
kurul oluşmuş ve bu genel kurulda karar almak mad
deten imkânsız bir duruma gelmişti. O nedenle genel 
kurulun çalışır bir vaziyete getirilmesi hedef alınmış 
ve 46 kişi olarak tespit edilmiştir. 

Bu şekli ile görevini yapabileceği inancı içindeyiz. 
Tensiplerine arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerinde Hükümet Temsilcisi arkada

şımızın bir diyeceği olacak mı? 
KENAN SÜRGİT (Hükümet Temsilcisi) — Belir

tilen hususlara ilave edeceğimiz bir şey yok Sayın 
Başkanım; katılıyoruz, 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Şahinkaya. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen

dim, burada aşağı yukarı her daldan temsilciler görev
lendirilmiş. Ancak, 3 ncü fıkrada, «Ankara'da bulunan 
üniversitelerin senatolarınca görevlendirilecek üçer 
temsilci» diye ifade edilmiş de niçin başka yerlerden 
alınmamış, bunu merak ettim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, diğer üniver
sitelerden de temsilciler gelecek olsa (Üniversite adedi 
18'dir halen, yeni Üniversiteler Yasasına göre alacağı 
şekil de halen belli değil) büyük bir miktara ulaşabi
lir ve gelmeleri gitmeleri büyük bir sorun olabilir mü
talaası ile sadece Ankara'da bulunan üniversitelerin 
temsili öngörülmüştür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, üçer kişidir değil mi, 9 kişi 

oluyor? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Balkanı) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Diğer bütün üniversitelerden alsak 

kaç kişi oluyor? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — 18 üniversite var, 54 kişi ola
cak. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen

dim ben ilgili müessese temsilcilerinin burada temsil 
edilmeleri dolayısıyla bir eşitlik verilmesi yönünden 
arz etmek istedim. Şöyle ki : 
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Mesela Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odala
rı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği için 12 
temsilci diyor; üçer, yahut beşer temsilci demiyor, 
12 temsilci diyor. Biz eğer, «Türkiye'de bulunan üni
versiteler senatolarınca görevlendirilecek 5 temsilci» 
dersek, onlar aralarında seçsinler efendim. Dolayısıy
la İstanbul, İzmir, Ankara üniversiteleri senatoları top
lansınlar 3 - 5, yahut 6 kişi seçsinler diye arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Yalnız o 4 ncü fıkradaki Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği dediği Ankara'daki birliktir; 
bütün her taraftaki değil. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bura
da kaydedilmemiş de, onun için efendim; Ankara diye 
kaydedilmemiş. 

BAŞKAN — Vilayetlerdeki odalardır, buradaki ise 
- Birliktir. Öyle değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Balkanı) — Evet Sayın Başkanım; Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları bir birliktir. 

BAŞKAN — Merkezi de Ankara'dadır. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Mün
hasıran niçin Ankara'da bulunan üniversitelerin sena
toları konmuştur diye belki bir sakınca görülebilir dü
şüncesiyle arz ettim. 

BAŞKAN — O da olabilir, üniversitelerarası ku
rul da seçebilir bu 9 kişiyi. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 6 kişi 
diyelim efendim, 6 kişi olabilir, 5 kişi olsun, 7 kişi 
olsun..1. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
çok hakları var Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımın; 
ancak biraz sonra Teknik Kurul görüşülecek; bu Tek
nik Kurul içerisindeki küçük tali çalışma grupları 
büyük bir ekseriyetle Ankara'daki üniversitelerden alı
nan üyelerden teşekkül eder. O nedenle Genel Ku
rul da böyle düşünüldü. Tensip buyurulursa «Üniver
sitelerarası Kurulca seçilecek, görevlendirilecek üçer 
temsilci, yahut dokuz temsilci» deriz, dengeyi muha
faza için. Ama onlar devamlı olarak Türk Standart
ları Enstitüsünün içerisinde bulundukları için ve ol

dukça yaygın bir çalışma temposu içinde oldukları 
için, Genel Kurulda da Ankara Üniversitesi o nedenle 
tercih edilmişti. Tensip buyurulursa, «Üniversiteler
arası Kurulca seçilecek, yahut görevlendirilecek 9 tem
silci» diyebiliriz, 

BAŞKAN — Yani 4 ncü maddenin 3 numaralı 
fakrası; «Ankara'da bulunan üniversitelerin senatoların
ca görevlendirilecek üçer temsilci» şeklinde idi; bu
nun, Hava Kuvvetleri Komutanımızın teklifine uygun 
olarak şöyle değiştirilmesi teklif ediliyor : «Üniversi
telerarası Kurulca görevlendirilecek dokuz...» temsilci 
mi diyelim, dokuz üniversite temsilcisi mi? Herhalde 
onlar kendi aralarından seçecekler... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip buyurulur
sa, «Üniversitelerden, Üniversitelerarası Kurulca seçi
lecek dokuz temsilci» diyelim. 

BAŞKAN — «Üniversitelerden» demek lazım, 
«Üniversitelerden, Üniversitelerarası Kurulca seçilecek 
dokuz temsilci.» Bunu bu şekilde okutacağım. 

Başka söz almak isteyen var mı?.. Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Standart

lar konusu ülkemizin her yerinde önem taşıyor. Özel
likle turizm yönünden de önemlidir. Burada Turizm 
Bakanlığı yok. Turizmi teşvik için acaba onlar da ora
ya bir temsilci koysalar faydalı olur mu? Filvaki bu 
bilgileri buradaki bakanlıklar da bilir, ama akla böy
le bir şey geliyor, bilmiyorum uygun olur mu? Bir 
fikir olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. 

Bakanlık Temsilcisinin bir diyeceği var mı? 
EKREM ÖZGEN (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Genel Kurul yılda 1 
defa Mayıs ayında olağan ve bir de olağanüstü top
lanıyor. Bu Kurulda, Üniversitelerarası Kurulca seçi
lecek üyenin katılmasında fazla bir güçlük olmayabi
lir. Ancak, Teknik Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri 
de bu üyeler arasından seçilmek durumundadır. Bu 
kurullar, işin gereği, yıl boyunca bir çok defa toplan
mak durumundadırlar. O yönden, Ankara dışından 
seçilecek üyelerin bu kurullara katılmasında hem güç
lük olabilir, hem de gereksiz harcamalara neden ola
bilir. Bu yönden Ankara'daki üniversiteler düşünül
müştür. Önemli olan, üniversitelerin temsilcilerinin Ku
rulda bulunması değil, üniversitenin görüşünün, fikri
nin Kurulda belirtilmesidir. Düzenleme bu yönden 
yapılmıştır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Tamam, onu da Üniversitelerarası 
Kurul düşünsün. Hususiyle, burada bulunan kişiler 
de görev alacaklarını düşünerek, mesela gitme külfe
tine katlanıyorsa pekâlâ gösterebilir. Ona bırakalım 
bu işi. «Ankara'dan» diye tasrih edersek, Ankara Üni
versitelerine bir özellik arz etmiş oluruz. 

Bir de Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız Orge
neral Ersin'in söylediği bir husus var, «Turizm Ba
kanlığından biri niye katılmadı?» diye, onun için sor
muştum ben. 

EKREM ÖZGEN (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Temsilcisi) Arz edeyim efendim. 

Aslında standartlarla ilgili başka bakanlıklar da 
düşünülebilir. Ancak, Kurulun sayısını, Kurulun 
kolay işleyebileceği bir düzeyde tutmakta yarar var. 
Onun için en çok ilgili olan bakanlıkların seçimine 
itina gösterilmiştir. Tabii bunlara, gerekli görülürse 
ilaveler yapılmak mümkündür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz almak iste
yen? 

Peki, her bakanlıktan bir tane deseydik ne olur
du? Çok mu olurdu? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Miktar çok olacaktı Sayın 
Başkanım. Ayrıca, bakanlıkların mevcudu da zaman 
zaman artıyor ve değişiyordu, bakanlıkların belli 
bir mevcudu da yoktu. Zaten bu Kurulun daha ön
ceki kanunda dondurulmuş bir mevcudu yoktu ve 
zaman zaman bu büyüyerek 323'e kadar çıkmıştı. 
Bunları önlemek için kesin mevcutların olması öngö-
rüdü. Bakanlık Temsilcisinin de sunduğu gibi, en 
çok ilgisi olan bakanlıkların bu kurulda temsil edil
mesi hedef alınmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Bu konuda 
eğer miktarı sabit tutmak esası ele alınmışsa (ki, se
çilme ona göre yapılmış zaten) o zaman «Bakanlar 
Kurulunca seçilecek 11 üye» diyebiliriz, istediği 
mevzua göre, seçilecek konuya göre seçebilirler. 

BAŞKAN — Ama en çok ilgili olanlar bulun
durulur. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — O da bir hal 
tarzı olabilir; fakat bu hakikaten her halde en uy
gunu. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

O halde şimdi, Hava Kuvvetleri Komutanı Or
general Şahinkaya'nın teklifine uygun olarak 3 ncü 
fıkrayı değişik şekilde okutacağım ve maddeyi öyle 
oylarınıza sunacağım. 

Fıkrayı okur musunuz? 
«3 — Üniversitelerden, Üniversitelerarası Kurul

ca seçilecek 9 temsilci.» 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi, 3 ncü fıkradaki bu 

değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Teknik Kurul 
Madde 6. — Teknik Kurul, Enstitüce hazırla

nan standartları kabul eden ve bunlardan zorunlu 
olarak yürürlüğe konmaları gerekenleri belirleyen 
teknik bir organdır. 

Teknik Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur. 
a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 
b) İhtisas Kurulu Başkanları, 
c) Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakan

lığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İmar ve İskân 
Bakanlığı ve konu ile ilgili Genel Kurulda bulunan 
Bakanlık temsilcileri, 

d) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan tem
silcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci, 

e) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi ve Ticaret Borsaları Birliği Temsilcilerinden 
Genel Kurulca seçilecek üç temsilci. 

Teknik Kurul, Enstitü Başkanının bulunmaması 
halinde Başkan Yardımcısının Başkanlığında topla
nır. 

Teknik Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile 
toplanır ve toplantıya katılanların üçte iki çoğun
luğu ile karar alır. 

Kurul yılda en az iki kez toplanır. Kurulu Ens
titü Başkanı bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı 
toplantıya çağırır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerimde söz almak is
teyen var mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Saıyın Başkanım m& 
saade buyururlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MıMli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — (c) fıkrasında, Tek
nik Kurul üyeleri içerisinde, «Ticaret Bakanlığı, Ta
rım ve Orman Bakanlığı, 'Sanayi ve Teknoloji Bakan-

! 
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lığı, İmar ve İskân Bakanlığı ve (konu ile ilgili Genel 
Kurulda bulunan bakanlık temsilcileri,» deındlyor. 

Genel Kurulda bakanlık temsilcilerini yukarıda 
yazdık; 4 ncü maddenin ,1 nci bendinde saydık teker 
teker. 

Şimdi de, ayrıca «Konu ile ilgili genel kurulda bu
lunan bakanlık temsilcileri...» deniliyor.. 

BAŞKAN — Diğer bakanlık da varsa, yani bun
ların içinde ımulhakkak bulunacak.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O mu kastediliyor; 
yoksa, «Bunlar ayrıca gelecek, genel kuruldakilerin de 
hepsi birden gelecek?» şeklinde mi anlaşılıyor, tavzihe 
ihtiyaç var. Eğer tensip ederseniz, Hükümet bir açıkla
ma yapsın efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
KENAN SÜRGİT (Hükümet Temsilcisi) — Sa

yın Başkanım, burada belirtmek istenen husus şu: 
Ticaret, Tarım, Sanayii ve İmar bakanlıklarının 

temsilcileri, hangi konuda standart hazırlanırsa hazır
lansın mutlaka hazır bulunacaklar, ama onun dışında 
olan bakanlıklar ancak konu kendilerini ilgilendirdiği 
zaman bulunacaklar. 

BAŞKAN — Mesela, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına ait ise, o zaman bulunacak. 

KENAN SÜRGİT (Hükümet Temsilcisi) — O za
man temsilci bulunacak, aksi halde bulunmasına gerek 
olmayacak. Burada kastedilen 'bu noktadır. 

BAŞKAN — Yani, muhakkak bir kere, bu genel 
kurulda temsilci bulunduran bakanlıklardan olacak, 
eğer konu ilgilendiriyorsa? 

KENAN SÜRGİT (Hükümet Temsilcisi) — 
Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Pekli, burada bulunmayan bir bakan
lığı ilgilendiriyorsa o bulunmayacak. 

KENAN SÜRGİT (Hükümet Temsilcisi) — 
Söz konusu değil Sayın Balkanım. 

BAŞKAN — Söz konusu dep . 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, bir ufak dü
zeltme yapsak daha rahat anlaşılmaz mı? Şöyle diye
bilir miyiz: 

«Konu ile ilgili bakanlıkların Genel Kurulda (bulu
nan temsilcileri» desek daha ralhalt anlaşılacak her
halde efendim. 

«Konu ile ilgili Genel Kurulda...» ifadesi Türkçe 
bakımından bir zorluk yaratıyor. 

BAŞKAN — Evet, daha açık olur o. O halde (c) 
fıkrasının düzeltmiş bu şekliyle bir daha okutuyorum 
efendim: 

17 . 4 . 1981 O : 1 

«C) Ticaret Bakanlığı, Taam ve Orman Bakan
lığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İmar ve İskân Ba
kanlığı ve konu ile ilgili bakanlıkların Genel Kurulda 
bulunan temsilcileri.» 

BAŞKAN — Bu değişiklik şekliyle 2 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Aynı Kanunun 7 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
'Madde 7. — Yönetim Kurulu, Türk Standartları 

Enstitüsünün yürütme organıdır. 
Yönetim Kurulu (bir Balkan ve dört üyeden olu

şur. Enstitüyü Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. 
Ensltiltünün ita amiridir. 

Başkan ve üyeler ile üç yedek üye, Genel Kurul ta
rafından, kendi üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için 
seçilir. Görev süresi (bitenler yeniden seçilelbilir. Baş
kanın belirleyeceği üye Başkan Yardımcılığı görevini 
yapar. Yönetim Kurulu, üyelerinden birini muhasip 
üye olarak görevlendirir. 

Yönetim Kurulu Başkanı, 4 ncü maddenin 1, 2 
ve 3 ncü fıkralarında sayılan Genel Kurul üyeleri ara
sından seçildiği takdirde, bunlar, Kurumlarından bu 
süre için maaşsız izinli sayılırlar. İzinli sayıldıkları 
süreler terfilerlinde, keseneklerini kendileri ve karşılık
larının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydı 
ile emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesalba katılır. 
Bu kişilerin TC Emekli Sandığı ile ilgileri 5434 sayılı 
Kanuna 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla 
eklenen Ek - 2 nci madde esaslarına göre sürdürülür. 

Yöndtim Kurulunu Başkan, bulunmaması hallinde 
(Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır. Yöndtim Kurulu 
çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğun
luğu ile karar alır. 

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: 
a) Enstitü bütçesidi, çalışma programını, tüzük 

tasarılarını, yönetmelikleri, personel kadrolarını haizır-
lattnalk ve Genel Kurulun onayına sunmak; 

b) Genel Kurulun aldığı kararları, çalışma prog
ramım ve bütçeyi uygulamak; 

c) Genel Sekreteri, yardımcılarını ve diğer perso
neli altamak; 

d) İhtisas Kurulları başkanlarım ve üyelerini tes
pit etmek; 

ç) (Karaırtun bu Kurula verdiği görevleri yerine 
getirmek. 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerimde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü

venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Sayın Başkanım, 
bu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında bazı maddi 
ba'skı hataları olduğunu müşahede ettim; ayrıca, 
«Enstitünün Başkanı, yönetim kurulunun da başkanı
dır» deyimi vardı, onu dahil etmemişiz. 

3 neti fıkrada, Yönetim Kurulu Başkanının seçim 
şekli var, ondan sonra hep, «1ar, 1ar, 1ar» diye geçiyor. 
Halbuki tek ikisidir konu edilen, bültıün bu halklar tek 
'kişinin hakkıdır. Başkanları değil, yöneltilin kurulu baş
kanıdır. 

O bakımdan, buna ait bir düzenleme hazırladım, 
bir de o şekli ile okumama mıüsaade buyurulur mu, 
1 ve 2 nci fıkraları? 

BAŞKAN — Evet. 
Bir de şu fıkra var: «Çoğunlukla alınır» diyor, 

çoğunlukla alındığı takdirde 'başkanın reyi 2 rey ka
bul edilir diye bir şey yok. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven-
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Beş kişi. 

BAŞKAN — Beş kişi de, birisi gelmeyebilir 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederlerse 
onu da koyalım hemen. 

BAŞKAN — Yani, birisi hasta olur da gelmezse 
dört kişi ile toplanabilir. ' 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Millİ Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten biraz evvel 
de yukarıda geçti; başkan bulunmadığı zaman başkan 
yardımcısı da çağırabiliyor, yani dört kişiyle toplana
bilirler. 

«Yönetim Kurulu çoğunlukla 'toplanır ve toplantı
ya katılanların çoğunluğu ile karar alır.» 

Başkanın bulunmaması halinde 'başkan yardım
cısı toplantıya çağırır. Oyların eşitliği halinde başka 
nın oyu iki sayılır.̂  

BAŞKAN — 'Başkanın oyu istikametinde karar 
verilir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) Başkanın oyu istika
metinde karar verilir. 

«Karar alır» dan sioınra, «Oyların eşitliği halimde 
başkanın oyu istikametinde karar verilir.» diyelim. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeye bağlı olarak değişti
rilen 7 noi maddeyi, bu baskı hataları da düzeltilmiş 
olarak bir daha okutuyorum: 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 7 noi maddesi aşa
ğıdaki1 şekilde dağiıştiriilmilşiiitr. 

YÖNETİM KURULU 

Madde 7. — Yöneltıim Kurulu, Türk Standartları 
Enstitüsünün yürütme organıdır. 

Yönetim Kurulu bir Başkan ve dört üyeden olu
şur. Enstitü Başkanı Yönetim Kurulunun da Başka
nıdır. Enstitüyü, Emsitiıtü Baışkanı temsil öder ve Ens-
'tiHıünürn ita amiridir. 

Başkan ve üyeler ile 3 yedek üye, Genel Kurul ta
rafımdan, kendi üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için 
seçilir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. Baş
kanın belirleyeceği üye Başkan Yardımcılığı görevini 
yapar. Yönetim Kurulu, -üyelerinden birini muhasip 
üye! olarak görevlendirir.. 

Yönetim Kurulu Başkanı1, 4 noü maidden'in 1, 2 ve 
3 ncü fıkralarında sayılan Genle! Kurul üyeleri ara
sımdan seçildiği takdirde, kurumundan bu süre için 
maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldığı süreler terfiinde, 
keseneklerinin fcanld'iisi ve ikarşılılklarKnın Tüık Stan
dartları Em'sltitüsünce ödenımiesl kaydı ile emekliliğinde 
fiili hizmet olarak hesaba katılır. Bu kişinin TC Emek
li Sandığı ile ilgisi 5434 sayılı Kanuna 8 Temmuz 
1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek - 2 nci 
madde esaslarına göre sürdürülür. 

Yönetim Kurulunu Başkan, bulunımaması halinde 
Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır. Yönetim Ku
rulu çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların ço
ğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başka
nın oyu istikametinde karar verilir. 

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri -şunlardır: 
a) Enstitü bütçesini, çalışma programını, tüzük 

tasarılarını, yönetmelikleri, personel kadrolarını ha
zırlamak ve Genel Kurulun ona'yına sunmak: 

b) Genel Kurulun aldığı kararları, çalışma prog
ramını ve bütçeyi uygulamak. 

c) Genel Sekreteri, yardımcılarını ve diğer per
soneli atamak; 

d) İhtisas kurulları (başkanlarını ve üyelerini tes
pit etmek; 

e) Kanunun bu kurula verdiği diğer görevleri 
yerime getirmek. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi, bu yapılan hataların 
düzeltilmiş olduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz^ 
MADDE 4 — Aynı Kanunun 8 noi maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Denetleme Kurulu 

Madde 18. — Türk Standartları Enstitüsünün he
saplan ve bunlarla ilgili 'işlemleri, Genel Kurulda üye 
bulunan Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Yüksek De
netleme Kurulu temsilcilerinden oluşan üç kişiilıilk 'bir 
kurul tarafından denetlenir. 

Denetleme Kuruluna, üyelerden her biri Ibirer yıl 
süre ile başkanlık eder. 

Denetleme Kurulu üye tamsayısıyla toplanır ve 
çoğunlukla karar alır. 

Denetleme Kurulu yıl 'içinde de gerekli gördüğü 
zaman denetleme yapa'biliir; yıllik raporunu en geç 
Nisan ayının birinci yarısına kadar hazırlar ve Genel 
Kurula sunmak üzere Enstitü Balkanına verir. 

Denetleme Kurulu, denetimi sırasında, suç işlen
diği kanısına varırsa, durumu Enstitü Başkanına ve 
gerek gördüğünde adli makamlara da bildirir. 

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

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

5 ndi maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhtisas Kurulları 
Madde 9. — İhtisas kurulları, Türk Standartları 

Enstitüsünün ilm'i inceleme ve standartları hazırlama 
(kurullarıdır. Bunlar, Genel Kurul "kararıyla kurulurlar 
ve yönetmeliğinde belirtilen esaslar içinde görevlerini 
yürütürler. 

İhtisas kurullarına bağlı olarak teknik komiteler de 
kurulabilir. Bunların görev ve yetkileri de yönetme
likte belirlenir. 

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

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

6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.— Aynı Kanunun 10 ncu maddesi 

aşağıdalki şekilde değiştirümiştir. 
Genel Sekreter 

Madde 10. — Yönetim Kurulunca, Enstitünün 
idari ve sekreterya işlerini yürütmek üzere, bu Kurula 
karşı ısorumlü, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üye
leri dışından bir Genel Sekreter ve iki yardımcı ata
nır. 

Genel Sekreter oylamalara katılmaksızın Genel 

Kurula ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ge
nel Sekreter Enstitü harcamalarında tahakkuk memu
rudur. 

Genel Sekreterlin bulunmama'sı halinde Genel Sek-
terlilk görevini yardımcılarından ıbM yapar. 

;BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7 — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici mad

de eklenmiştir. 
Geçidi Madde — Bu Kanun yürürlüğe girdiği ta

rihte, Genel Kurulun ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
ve denetçilerin görevleri sona erer. Yönetim Kurulu 
görevini Bakanlar Kurulunca atanacak, beş kişiililk Ge
çici Yönelim Kurulu yürütür. Geçici Yönetim Kuru
lu, bu Kanuna göre Genel Kurulun oluşmasına ve 
Yönetim Kurulunu seçmesine kadar görevine devam 
eder. 

Eski Yönetim Kurulu ile Geçici Yönetim Kurulu
nun ibrası, hesapların incelenmesi Ibu Kanuna göre 
teşekkül eden Denetim Kurulu ve Genel Kurul tara
fımdan yapılır. 

'BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etimeyenler... Kabul ddümiştlir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

'Etmeyenler... Kabul edilmiştlir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştlir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, gündemlimizde görüşülecek başka konu 

olmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saalübe 
toplanmak. üzere Mrieşiımıi ikapatııyorant 

Kapanıma Saati : 17.00 
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MILLI GÜVENLIK KONSEYI 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

17 Nisan 1981 Cuma 

Saat : 14.30 

I. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunumda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Taisarı'sı ve Büıöçe-Plan 
Komisyonu Raporu. (1/58) (S. Sayısı : 87 ve 87'ye 
1. 2 ve 3 ncü ek) 

2. — 4. 7.1956 Tarihli, 6772 sayılı Kanuna Bâr 
Ek Madde Eklenmesi ve işçilere Toplu iş Sözleşme
leri ite İkramiye Verilmesi Haıklkındıa Kanun Tasarısı 
ve Sosyal Güvenlik, tş ve îşçii lliı̂ kÜleri Komisyonu 
Raporu. (1/166) (S. Sayısı : 185) 

3. — Yurt Dışında Görevli Personele Nalkdi Ta2-
ıninat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Halkkınlda Ka
nun Tasarısı ve ihtisas Komisyonu Raporu. (1/168) 
(S. Sayısı : 186) 

4. — 18 Kasım 1960 Tartıli ve 132 sayılı Türk 
Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakikında Kanun Tasarısı. {1/167) (S. Sa
yısı : 184) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 87'ye 3 ncü Ek. 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu (1 /58) 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/58 
Karar No. : 20'ye 3 ncü Ek 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

16 Nisan 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Mili Güvenlik Konseylin/in 14.4.1981 gün ve 48 rtci birleşiminde Komisyonumuza iade edilen «6802 sayılı 
GÜder Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» nın 6 ncı madde olarak görüşülüp 
Komisyonumuza iaJde edliiten 7 ndi maddesi ile 25 nci makide olarak düzenlenmesi istenen mıetıin, Komıisyonu-
muzca inoelienmişitiir̂  

Yapılan inceJıemıe sonucunda; 
6 ncı madde olarak Hükümet tekMıfiindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mevzuunu teşkil eden 

28 ndi m'aldidede yapılan değişiklikle, bankerlerin yapmış oldukları faaiydtlıerin çerçevesi çizilerek maddeye 
yeni !bir şeklil verStoesliınin, 

25 nci madde olarak, bu kanuna bağlı tablolarda yer alan vergi nispet ve hadierinldie j % 50 oranına ka
dar indirim yapmaya, indirim nispet ve hadlerini kanuni seviyesine kadar çıkarmaya ve bununla ilgili usul ve 
şartları tespite Bakanlar Kurulunun yetki'M kılınmasıyla ilgili düzentame götirilmlesMn, 

Ayrıca, iBankederin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamına alınmasıyla, bunların şu ana kadar 
yapmış oldukları, ancak henüz ihraç edilmemiş tahvillere ilişlkin saıtış anlaşmaları ıdolayısıyla ekonomide do-
ğabiieoek darboğazların gilderiılmiesi amacıyla 31.12.1981 tarihine kadar ilhraç edilecek tahvillerin bunlar tara
fından (tahsil edilecek kupon 'bedellerinin Baraka ve Sigorta Muameleleri Vergisinlden istisna edilmesine ilişkin 
hür Idiüzenlemle, çerçeve yeni 28 nci maddeye bağlı olarak Geçici Madde şekillinde düzenlenmesinin, 

Bundan sonra gelen malddelerin ise teselsül ettirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

6802 Sayılı Gider Yergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilirniştir. 

1. Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 

Madde 28. — Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler 
dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar baraka ve sigorta 
muameleleri vergisine tabidir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri (Menkul kıymetler üzerine yaptıkları her 
türlü muamele ve hizmetler ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak 
üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralar üzerinden komisyon, ücret, hiz
met karşılığı gibi adlarla lehlerine aldıkları paralar dahil) dolayısıyla 'bu suretle aldıkları paralar da banka 
muameleleri vergisine tabidir. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden 
herhangi birini devamlı olarak yapanlar ve diğer banka muamele ve hizmetlerinden bir veya birkaçı ile işti
gal edenler bu kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile 
iştigali 'banker sayılmasını icap ettirmez. 

Milli Güvenlik Konseyi S. Sayısı : 87'ye 3 ncü Ek. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 28 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirttimiş'tir. 
Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olur

sa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satma
yı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet 'karşiığı borçlan ödlemeyli taahhüt etmeyi 
meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya saiir 
aidlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları 
paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları pa
ralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir. 

2279 saydı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden her
hangi birini devamlı olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran al
tın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez., 

MADDE 25. — Bu Kanuna bağlı tablolarda yer alan vergi nispet ve hadlerinde % 50 oranına kadar in
dirim yapmaya, indirilen nispet ve hadleri kanuni seviyelerine kadar çıkartmaya ve bununla ilgili usul ve şart
ları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 28. — Aynı Kanunun muvakkat ve son hükümler başlıklı bölümüne «Muvakkat 2 nci Mad
de» den sonra aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 31.12.1981 tarihine kadar ihraç edilmiş ve edilecek tahvillere ilişkin olarak bankerler 
tarafından tahsil edilecek kupon bedelleri banka ve sigorta muameleleri vergMniden müstesnadır. 

Milli Güvenlik Konseyi S. Sayısı : 87'ye 3 ncü Ek. 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 184 
18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Ku
ruluş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ge

çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1 /167) 
TC 

Başbakanlık 11 .. 2 . 1981 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 - 767/01580 

MflLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
Başkttnhğınıza (arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 2 .1981 tarihinde kararlaştırılan «18 Kasam 1960 tarihUl ve 

132 sayılı Tikk Standarttan Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Maddlelerinliıı Değişthihnesi ve Kanusna 
Bllr Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Tasarısı» ile gerekçesi ekil olarak gönderilmiştir. 

Gereğini ernkferîne arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
132 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türk Standartları Enstitüsü, özellikte organları iÇindeM görüş ayrı

lıklarından kaynaklanan çekişmeler ve diğer idari sorunlar sebebiyle kanunla 'belirlenen görevlerini yerine 
getiremeyecek hale gelmiştir. Türkiye'min iktisadi ve sınai gelişmesinde önemi görevler üsdenımiş dllan 
ıbu kuruluşun görevıin'i en »iyi şekilde yerine getirmesini ve politik etkieıün dışında kalmasını sağlamak ama
cıyla organlarıının «teşekkül tarzı dile görevlerinim yenliden tespM ve düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla, Kanunun öngördüğü Genel Kuru! ve Yönetim Kurulu teşekkül edinceye kadar, yönetim 
boşluğu olmaması için Geçici Yönetüimı Kurulunun' kurulması da öngörülerek bu kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

M ADDE GEREKÇELERİ 
Maldlde 1. — 132 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi değiştirilerek, Genel Kurula üye gönderecek Bakanlık 

ve Kurulüşfar sayılmakta ve Genel Kurulun toplanma biçimi ile görevleri hükme bağlanmaktadır. 
Madde 2 — 132 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilerek, Teknik Kurulun kimlerden oluşacağı 

ve toplanma şekli yenliden düzenlenmektedir. 

Madde 3. — 132 sayılı Kanunun 7 nci maddesi yenliden düzenlenerek, Yönetim Kurulunun kaç kişiden 
oluşacağı, Başkan ve üyelerindin seçime şekli, Yönetim Kurulunun toplanması ve görevleri tespit edilmekte
dir, 

Madde 4. — 132 sayılı Kanunun 8 nci maddesi değiştirilerek, Enstitünün; {Maliye Bakanlığı, Sayıştay 
ve Yüksek Denetleme Kurulu temsilcilerimden oluşan üç kişilik «bir Denetleme Kurulu tarafından denetlen
mesi ve bu kurulun çalışma biçimi düzenlenmektedir. 

Madde 5. — Kanunun 9 ncu maddesi değiştirlerek, ihtisas Kurulunun Genel1 Kurul Kararı ile kurulması, 
görevlerinin bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmekte ve bu kurulara bağlı teknik komiteler kurulabileceği, 
bunların görevlerinin de yönetmelikle belirleneceği hükmü getirilmöktedıir. 

Madde 6. — Kanunun 10 ncu maddesi değiştirierek, Enstitüye iki Genel Sekreter Yardımcısının atlan
ması sağlanmış, Genel Sekretere «de ayrıca Enstitü 'harcamalarında tahakkuk memurluğu görevi verilmiştir. 

Madde 7. — Bu madldJe ile Kanuna geçidi bir madde dklenmektedir. 
Enstitünün mevcut Genel Kurul ve Yönetfaı Kurulu Üyeleri ile denetçiieri'nün görevlerine son verilmesi 

nedenliyle ortaya çıkacak yönetim «boşluğunu doldurmak amacıyla, «kanunun1 öngördüğü yetkili kurullar «te
şekkül edinceye kadar Entsttoıünün Bakanlar Kurulunca aitanacalk 5 kişilik bir Geçidi Yönetim Kurulu ile 
yönetilmesi öngörütoelktedÜr. 

8 ve 9 ncu maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir., 
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HÜKÜMETTİN TEKLİFİ 

18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayın Türk Standartlın Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirihnesf ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde 'değiştirilmişti^ 

GENEL KURUL 

Madde 4. — Genıel Kurul, Türk Standartları Enstitüsünün genel karar organıdır. 
Genel Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur: 
1, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, MlillS Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık Ba

kanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından görevlen-
dirilecek birer temsilci; 

2. Sayıştay, Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye 
ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türküye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Mili Pro
düktivite Merkezi tarafından görevlendirilecek ikişer temsilci; 

3S Ankara'da bulunan üniversitelerin senatolıarmca görevlendirilecek üçer temsilci; 
4, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince görev

lendirilecek oniki temsilci. 
Genel Kurul, üyeleri arasından seçilecek bir Başkan ve iki kâtipten oluşan Başkanlık Divanı tarafın

dan 'yönetilir. 
Genel Kurul, Enstitü Yönetim Kurulunun çağırışı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde olağan toplantısını 

yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun, ya da Genel Kurulun kararlaştırdığı tarihte veya Genel Kurul 
üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. 

Genel Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır; 
seçimlerde de aynı usul uygulanır. 

Genıel Kurulun başlıca görevleri şunlardır: 
a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 
b) Enstitünün yıllık çalışma programını kalbul etmek* 
c) Bütçe ve ktesinhesabı kabul etmek, 
di) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu »ibra etmek, 
e) Tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri kabul etmek, 
f) Enstitüce yapılan hizmetlerden alınacak tarifeleri tespit etmek, 
g) Enstitüde çalışan devamlı ve geçici personelin 'kadrolarını ve bunlara verilecek ücretleri tespit etmek, 
h) Kanunda gösterilen. Genel Kurula verilen başka görevleri yerine getirmek. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

TEKNİK KURUL 

Madde 6. — Teknik Kurul, Enstitüce hazırlanan standartları kabul eden ve bunlardan zorunlu olarak 
yürürlüğe konmaları gerekenleri belirleyen teknik bir organdır. 

Teknik Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur: 
a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 
b) İhtisas Kurulu Başkanları, 
c) Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İmar ve İskân Bakan

lığı ve konu ile ülgilli Genel Kurulda ibulunan Bakanlık temısdlcleri, 
d) Üniversitelerin Genıel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca, seçilecek üç temsilci, 
e) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayii ve Ticaret Borsaları Birliği Temsillerinden 

Genel Kurulca seçilecek üç temıslci, 

Mili Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 184) 
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Teknik Kurul1, Enstitü Başkanının bulunmaması halinde Başkan Yardımcısının Başkanlığında toplanır, 
Teknik Kurul üye tamsayısının çoğuııluğıu l e toplanır ve toplantıya katılanların üçte ilki çoğunluğu i'e 

karan alır., 
Kurul yılda en az iki kez toplanır. Kurulu Enstitü Başkanı bulunmaması hainde Balkan Yardımcısı 

toplantıya çağırır. 
MADDE 3. — Aynı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir* 

YÖNETİM KURULU 

Madde 7. — Yönettim Kurulu, Türk Standartta Enstitüsünün yürütme 'organıdır, 
Yönetim Kurulu bir Başkan ve dört üyeden oluşur. Enstitüyü Yönelim Kurulu Başkana temsil eder. 

Enstitünün ita amiridir. 
Başkan ve üyeler ile üç yedlefc üye, Genel Kurul tarafından, kendi üyeleri arasından gliızlü oyla üç yıl' için 

seçilir. Görev süresi bitenler yenliden secilielbilr. Başkanın belMeyeceği üye Başkıan Yardımcılığı görevini 
yapar. Yönetim Kurulu, üyelerinden birini muhasip üye olarak görevlendirir., 

Yönetlüm Kurulu Başlkanı, 4 ncü maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarında sayılan Genıel Kurul üyeleri arasın
dan seçidiğü takdirde, bunlar, Kurumlarından bu süre için maaşsız izinli sayılırlar. tzinl sayıldıkları 
süreler terfilerinde, kesenelerinin kendileri ve karşılıklarının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydı 
ide emeMikferindle fiili hizmet olarak hesaba katılır. 'Bu kişilerin TC Emekli Sandığı ile ilgileri 5434 sayılı 
Kanuna 8 Temmuz 1971 tariihl ve 1425 sayılı Kanunla eklenen Ek - 2 nci madde esaslarına göre sürdürü
lür. 

YönetSim Kurutunu Başkan, bulunlmamaısı hallinde Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır. Yönetim 'Kurulu 
çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ie karar alır, 

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: 
a) Enstitü Bütçesini, çalışma programını, tüzük tasarılarını, yönetmelikleri, personel kadrolarını ha

zırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak; 
b) Genel Kurulun aldığı kararları, çalışma programını ve bütçeyi uiygulamıak1: 
c) Genel Sekreteri, yardımcılarını ve diğer personeli atamak; 
d!) İhtisas Kurulları başkanlarım ve üyelerini tespit etmek; 
e) Kanunun bu Kurula verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 8 ndi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

DENETLEME KURULU 

Madde 8, — Türk Standartları Enstitüsünün hesaplan ve bunlarla ilgili işlemleri, Genel Kurulda üye 
bulunan Maliye 'Bakanlığı, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu temsilcierirıden oluşan üç k'işlilik bir 
kurul tarafından denetlenir. 

Denetleme Kuruluna, üyelerden her biri birer yıl süre ile başkanlık eder. 
Denetleme Kurulu üye tamsayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar alır. 
Denetleme Kurulu yıl içinde de gerekli gördüğü zaman denetleme yapabilir; yıllık raporunu en geç 

Nisan ayının birinci yarısına kadar hazırlar ve Genel Kurula sunmak üzere Enstitü Başkanına verir. 
Denetleme Kurulu, Denetimi sırasında, suç işlediği kanısına varırsa, durumu Enstitü Başkanına ve 

gerek gördüğünde adli makamlara da bildirir. 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İHTtSAS KURULLARI 

Madde 9. — İhtisas Kurulları, Türk Standartları Enstitüsünün ilm-i inceleme ve standartları hazırlama 
kurullarıdır. Bunlar, Genel Kurul kararıyla kurulurlar ve yönetmeliğinde belirtilen esaslar içinde görev
lerini yürütürller. 

İhtisas kurularına bağlı olarak teknik komiteler de kurulabilir. Bunların görev ve yetkileri de yönet
melikte belirlenir. 

M'ffii Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : '184) 
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MADDE 6. — Aynı Kanunun 10 ncu maddesiı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GENEL SEKRETER 

Madde 10. — Yönetim Kurulunca, Enstitünün idari ve sekreterya işlerini yürütmek üzere, bu (Kurula 
karşı sorumlu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri dışından bir Genel Sekreter ve iki yardımcı aıtamr. 

Genel Sekreter oylamalara katılmaksızın Genel Kurula ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ge
nel Sekreter Enstitü harcamalarında tahakkuk memurudur. 

Genel Sekreterin bulunmaması halinde Genel Sekreterlik görevini yardımcılarından biri yapar. 

MADDE 7. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici madde — ıBu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Kurulun ve Yönetim Kurulu üyelerinin 

ve denetçilerin görevleri sona erer. Yönetim Kurulu görevini -Bakanlar Kurulunca atanacak beş kişilik 
Geçici Yönetim Kurulu yürütür. Geçici Yönetim Kurulu, bu Kanuna göre Genel Kurulun oluşmasına 
/e Yönetim Kurulunu seçmesine kadar görevine devam eder. 

Eski Yönetim Kurulu ile Geçici Yönetim Kurulunun ibrası, hesaplarının incelenmesi bu Kanuna göre 
teşekkül eden Denetim Kurulu ve Genel Kurul tarafından yapılır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yaıyımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun 'hükümlerini Balkanlar Kurutu yürütür. 

10 . 2 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakan V. 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. V. 

JC« Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

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

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T, Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayüîken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

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

Köy işleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney V. özgül 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 184) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 185 

4 . 7 . 1956 Tarihli, 6772 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi ve 
İşçilere Toplu İş Sözleşmeleri ile İkramiye Verilmesi Hakkmda Ka
nun Tasarısı ve Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

Raporu. (1 /166) 

TC 
Başbakanlık 7 Nisan 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-817/03345 

MlLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7 . 4 . 1981 tarihinde karar
laştırılan « 4 . 7 . 1956 tarihli, 6772 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesi ve işçilere Toplu İş Sözleşme
leri ite İkramiye verilmesi hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GEREKÇE 

4 . 7 . 1956 tarih ve 6772 sayılı Kanun ile «Umumi mülhak ve hususi bütçeli dairelerle sermayesinin 
yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 
3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortak
lık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yer» lerde 
çalışmakta olan işçilere ücret sistemleri ne olursa olsun - ek tediye yapılması öngörülmüştür. Buna göre 
işçilere, Bakanlar Kurulu tarafından belirtilecek tarihlerde ödenmek üzere, yılda birer aylık ve münhasıran 
yeraltında çalışan işçilere de ikişer aylık istihkakları tutarında «ilâve tediye» yapılmaktadır. Bu işçilere 
Bakanlar Kurulu kararı ile ayrıca birer aylık istihkakları tutarında ilâve tediye yapılması da mümkün kılın
mıştır. 

Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi ile Sayıştayın son kararlarında, 6772 sayılı Kanunun ek tediye yapılmasını 
öngören hükümlerinin «kamu düzeni» ne ilişkin olduğu ve ilâve tediye sınırlarının toplu iş sözleşmeleri ile 
aşılmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir. (Yarg. 9. HD. 30 . 12 . 1980, E. 15290/K. 14645; Sayıştay 
İçt. Bir. K. 27 . 12 . 1980, E. 1980-6/K. 4097-1; Sayıştay G. K. 17 . 3 ., 1981, E. 1981-5/K. 4112-1). 

Ancak uygulamada ikramiye sayısının toplu iş sözleşmelerinde farklı şekilde tespit edildiği; hatta 9 ikra
miyeye kadar yükseltildiği müşahade edilmiştir. Yeni vergi kanunları ile vergilendirme açısından ücret ve 
ikramiye adı altında yapılan ödemeler arasındaki fark kalktığından değişik ikramiye uygulamasına gerek 
kalmamıştır. Bu durumda, toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ikramiye sayısının ortalaması gözönünde 
tutularak, bu konuda 6772 sayılı Kanun muhafaza edilmekle beraber, ek maddelerle yeni bir düzenleme yapıl
makta ve işçilerin bu düzenleme nedeniyle bir ücret kaybına uğramamaları için geçici hükümler getirilmek
tedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. — Kanun tasarısının «birinci maddesi» nde 6772 sayılı Kanuna bir «ek madde» eklenmesi suretiyle,. 
bu kanun uyarınca yapılabilecek ilave tediyelerden ayrı olarak, toplu iş sözleşmeleri ile de en çok iki ikramiye 
daha verilebileceği hükme bağlanmaktadır. 

2. -— Kanun tasarısının «ikinci maddesi» nde 6772 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan işyerlerinde 
çalışan işçilere toplu iş sözleşmeleri ile verilebilecek en çok ikramiye sayısı da düzenlenerek, işçiler arasında 
herhangi bir ayırım yapılmaksızın, eşitlik sağlanması amacı güdülmüştür. 

3. — Üçüncü madde ile işçilere ödenmesi öngörülen ikramiye ve ilave tediye dışında herhangi bir ödeme 
yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

4. — Kanun tasarısının «dördüncü maddesi» nde ise diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin 
uygulanıp uygulanmayacağı konusunda doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amacı ile açık bir hüküm geti
rilmiştir. 

Kanun tasarısının «geçici birinci maddesi» nde halen yürürlükte olan toplu iş sözleşmeleri ile süreleri 
sona ermekle beraber 2364 sayılı Kanun uyarınca Yüksek Hâkem Kurulu tarafından henüz yemden yürürlüğe 
konulmamış olan toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ilave tediyelerle ikramiyelerin, bu sözleşmeler yenile-
ninceye kadar ödenmesine devam olunacağı hükme bağlanmıştır, 

Kanun tasarısının «geçici ikinci maddesi» nde kanunla öngörülen ikramiye ve ilave tediyelerin tavanını 
aşan toplu iş sözleşmelerinin yeniden yürürlüğe konulması sırasmda, Yüksek Hâkem Kuruluna, fazla ikra
miye veya ek tediyeleri ücrete ekleme görevi verilmektedir. Böylelikle işçilere daha önce toplu iş sözleşme
leri ile bu şekilde ikramiye adı altında tanınmış, olan menfaatlerin ücrete dönüştürülerek konunun çözümü 
sağlanmıştır, 

Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri 13 Nisan 1981 

Komisyonu 
Esas No. : 1/166 

Karar No. : 3 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanan ( 4 . 7 , 1956 tarihli, 6772 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesi ve işçilere 
Toplu İş Sözleşmeleri ile ikramiye verilmesi hakkında Kanun Tasarısı) 7 Nisan 1981 tarihinde Komisyonu
muza havale edilmiştir. 

Tasarı Komisyonumuzca incelenmiş ve aynen benimsenmiştir^ 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Talât SARGIN Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR 
Prs. Kd. Alb. Dz. öğ . Yb. Hv. Prs, Bnb. 

Üye Üye 
RüStü ALT AY Haydar ŞEŞENOĞLU 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Bakanlığı 
Başmüşaviri 1 nci Hukuk Müşaviri 

Üye ,Üye 
Biltekin ÖZDEMİR Murat ÜLGEN 

Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı 
Bütçe - Mali Kontrol Gn. Md. Bütçe - Mali Kontrol Gn. Md. 

Başyardımcısı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 185) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4 . 7 . 1956 Tarihli, 6772 Sayüı Kanuna Bir ek 
Madde Eklenmesi ve İşçilere Toplu İş Sözleşmeleri 

İle İkramiye Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6772 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca işçilere 
yapılan ilâve tediyelerden ayrı olarak, her yıl için 
her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel 
tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş söz
leşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir.» 

MADDE 2. — 6772 sayılı Kanun kapsamı dışın
da kalan işyerlerinde çalışan işçilere toplu iş sözleş
meleri ile en çok dört, münhasıran yer altında çalışan 
işçilere en çok beş ikramiye ödenebilir. 

MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen ikramiye
lerin dışında ikramiye veya ilave tediye niteliğinde 
herhangi bir ödeme yapılamaz. 

MADDE 4. — Diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükte olan toplu 
iş sözleşmeleri ile yürürlük süreleri sona erdiği halde 
23 . 12 . 1980 tarihli, 2364 sayılı Kanun uyarınca 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından henüz yeniden 
yürürlüğe konulmamış olan toplu iş sözleşmelerinde 
öngörülen ilave tediye ve ikramiyelere ilişkin hüküm
lerin uygulanmasına bu sözleşmeler yenileninceye ka
dar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Toplu iş sözleşmeleri, 
Yüksek Hakem Kurulunca yeniden yürürlüğe konu
lurken bu Kanunda öngörülen sayıyı aşan ikramiye
lerin tutarı ücrete eklenir. 

SOSYAL GÜVENLIK, iş VE işçi İLIŞKILERI 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METlN 

4 . 7 .1956 Tarihli, 6772 Saydı Kanuna Bir ek 
Madde Eklenmesi ve İşçilere Toplu İş Sözleşmeleri 
İle İkramiye Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
benimsenmiştir.: 

»MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
benimsenmiştir., 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
benimsenmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 185) 
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Hükümetin Teklifi 

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

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
benimsenmiştir, 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
benimsenmiştir, 

7 . 4 . 1981 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Barbakan Yrd. 

Z. Bay kar a 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V< 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Ba$ba!k;«in Yrd. 

T. Özai 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

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

Çalışma Bakanı 
Prof* Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr< Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakana 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı V, 
Dr. T. Önalp 

Ener. ve Taüii Kay. Baka 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 18.5) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 186 
Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 

Raporu (1 /168) 

TC 
Başbakanlık 20 ., 3 . 1981 

Kânunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-779/01715 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ İBASJKAINLIĞIN1A 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5 . 3 . 1981 tarihünde 
kararlaştırılan «Yurt Dışırtda Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve AyNk Bağlanması Hakkındaki 
Konun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderihniştir. 

Gereğini «nrirlerinlize arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

ISJdlnley Başlkbnistolidsulm!uz Ve Ikbruım'a giöravtlMminj hiayaltlaırroı fkJaıybeltnııelterJİDie 'yol açanı saldın ıHe Iblidüklte, 
1973 yılınldan bu yama yuınt Idışımldalkii Tüırfc (Kuınuluşlari'na ve Temiî^cÜMerine yöneltilen saflldarı isayıisı 47'yi 
bulmuşta.. 'Bu ısaldıtrıflar ısonıucu, çeşMi İBafcaınılıfkilara mensup 1(1 Kamu igörevtllîsli, 1 ©mdkıli kaımu görevlisi 
İle Ibunİariını aileleri âfrıaidıddanı '3 Ikiışi şehit olmuşlardır. 

IBu ısaüidm'lar sonucu Ihaya'tfannı kaybeden veyaı yaralanan tonu Igörevflerıi ile aileleri efradımın MmiÜertf 
aşağı'da çıkarıtoııışitır. 

Haıyaltlaırıınn Kaybddemİer 
27 . il , 19^3 : Lofs Anigelds ©aşkonısotosu Mehmet BAYIÖAR ve Yatfdımcıisn IBaftuaıdıır DOMUR; 
'22.10.1975 e Viyama ıBüyülkielçilsİ Damıiş TUNİALIGİL;! 
25.10.1975 «: Paris IBüyiük'eflçiM îsmadl EREZ ve Şoförü Talip YENER; 
116 , 2. 1976 i: IBeyrult Büıyükelçiliğı Başkâtibi Oktar CİRITT; 
9 , 6.1977 •: Vaitilka-n BÜyükeflçilsi Tabla CARIM; 
!2, 6Jİ97» : İMad'nid BüyükefllçMZefci KUlNERALPlin .eşi İBayan IRUINERIALP ve emefcHi (BtüıyÜilkeJçi 

iBöşir BALCIOĞLU; 
1'2. .10.1979 > tL:a Haye IBüıyükelçilsi Ö^dernir BENLER'in oğlu Aihrniöt İBBMLBR; 
22.12 .1979 : Paris IBüyufcelçittği Turizm (Müşaviri Yılmaz; ÇOLPAN; 
31,7.1980 •: (Altirnaı Büyükelçiliği Ataşesi Galip Ö2MEN«veİkizi(NesllıaraÖZJMEN; 
17.1(2.1980 <: ISİdnıey İBaişklonlsöObsu Şarık ARI YAK ve Klorumla Görevlisi Engin SEVER; 
Yaraflianıanlar 

17.4.1980 : Valtilkan İBüyülkeloilsi Vec/d'i TÜRELİeKlorumaG&reVİsliTahbira GÜVENÇ; 
'26 . 9 .1980 ı: Pasfe Büyükelçiliği Basım Müşaviri SefllçuUc IBAKlKlAİLJBAjŞL 

Gömüleceği üzere yurt Idıışıınlda isuifcaislte maruz; kalarak tşdhJüt eldlflterj (gjörev#eriln ydkûoıu, toplam mıemur 
adedi ile (kıyaislaııidığınlda, önıamii IboyutJlara ulaşmıştır. Yurt 'dışı ikurufhjşllarıımızıda, ItJeirrisidcfler'iımiİEe vakü sal-
diinlarıo son yılarda arftıış ıgöktıeranâsi, tüm koruma önlemlerinin aüımmasma rağmen, maalesef yemi şehlift ve 
yaralı verlilmıesi ilhlfiimıal'inli lorttaldan kaldırmamaktadır. 



— 2 — 

Yurit dışında ıtddhliş olayı veya suikast sonucu şehit olan, sakatlanan Veya yaralanan personele 'bugüne ka
dar herhanlgi 'bir ttaizumiırıalt ödenmıemlişltıir., 

IM'asıum insanlarun icanllarana (ve malların'a karşı yont dışında girişilen ımıenlfur cinayet ve saldırılar esasımda 
Türk Devlldl'inıi hedef almaktadır. 

IBu durumda özelikle işehiltileriın geride kalan, Bul, ye#iım ve (diğer kanunli mirasçılarıma ızdırapiaırana ilave 
olarak maddi sıkıntı çektirmeden hayatlarını (devanı et'üirmdlerinin ısağlammaisı zarureti doğmaktadır. Aynı 
zaruret sakaltlanarak ımalul kalanlar ve yaralananlar için 'de sözlklonusudur., 

Diğer taraftan, harp hallinde olan, ihtilal ive anarşi içinlde Ibülunan Ülkelerde 'de Türk uyruklu (personel 
vardır. Bu personel 'de devamlı isuretibe can ve mal emniydti bakımımdan Ibaslkı altında 'bulunmaktadır. Bu 
durumlda bahis konusu personellin uğrayabileceği can ve mıal kaybının bu IKanun kapsamına alımmatsı yerin
de olacaktır. 

Şehit edilenlerin çocuklarına devlete a'iıt yatılı okul ve eğiititm kurumlarında ücretsiz leği'tüm görme, 'devlete 
a'iıt yuMardan ve yfülklsdklöğrenlimi kredilerimden yaradan ma imlkânıt sağlanrnaısı ayrıca faydalı olacaktır, 

Ölte yanldan yurit ıdıışınldaki görevlilerin (mallarına zarar verilmesi 'ile Sonuçlanan çeş'itlli ısal'dırılar ille ide kar-
şılaşıllımıaktadır. Bu tür saldırıların yoğunlaşarak devam düt'iği ©özllen(m!e!klbddir. 

IBahÜs konusu olaylarım neticesi olarak imalılarını tamamen veya kıstnuen kaybetmiş görevdiler ile (ileride ıbu-
•nıa benizer .sial'dımılara muhatap olabileicdkleriın zararlarını karşılamak üzere IBütçe Kanununun R Cetveli 460 
Özel mailzeme alımlları f 'fıkrasına konulmuş olan hükmün ibu Kanunlda aynen iyer almaşımın uygun olacağı 
düşüriüfaılüştür, 

Tdkrar yurt dışında menlfur cinayetlere kurban giden şdbJiltllere dönecek olursak (bugüne kadar çıkartılan 
<müstalkil kanunlarla Loıs Angeles BaşkonsoluSu Mehmet BAYDAR ve Yardımcısı Bahadır DEMİR, Beyrut 
Büyükelçiliği Başkatibi öklüar CİRİT, Viyana Bıüyülkelçisi Danliış TUNALlGİL, Paris Büyüfcelçiisi İsmail 
EREZ ve Şoförü Talliip YENlERlim aileleri efradına vatani hizmet terkibinden aylık bağlanabildiğiınıi ©örmıek-
teyiız. IBu kanunlar uzun süren lişflemler 'ikmal edilerek yukarıda ilsimıleri be'llırlüilen görevlilerin ışdhlit dditoelie-
firiden birkaç yıl sonra ve sadece ilıgillllere münhasır olmak üzere çılkaritıllalbilm'iışltir. 

Kanun Itasarısında belirtildiği veçhile ölenlerin dul ve yetimlerinin maluliyet ayhğı (bağlanması prertsilbimıim 
kabul edilmesinin hem hak sahiplerine sağlam bir güvence Sağlayacağı, hem ide her ölen şahsın aile efradı 
'için ımünlfenid olarak vaitarii (hiizımieJt tertibimden maaş bağlanabimesii amacı ile kurumllarca yapılan ıgirişiimle-
ri ve uzun süren işlemleri Iberibaraf edeceği düşürtülmek Cedi r. 

Aynı mülahazalar (ile tedhiş olayı veya fsuikaslt sonucu sakat kalan Türk uyruklu persionelİnıde hu Kanun 
kapsamındaki imaluMydt aylığınldan yarariaridirıfcnası uygun ıg/ör'üıLmfüşitıür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile ödenecek Nakdli Tazmli matın esas ve yöntemlerli hakkında 3 . 11 . 1980 tarih 
ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağllanması hakkındaki Kanuna altıf yapılmıakltadır. 

Madde 2. — Aynı olay (ve durum nedenliyle mükerrer ödemeyi önlemde amacıyla hu madde düzenlen-
miışltir. 

Madde 3. — IKanun Tasarısı kapsamına giren personelden menkul ve gayrimenkul mallarjı (tamamen ve 
kısmen tahrip olanların uğramış bulundukları zararların tazmini için hu ımaldde düzerilenmıişitir. 

Madde 4. — Tasarının 4 ndü maddesi tedavi giderleri lile ügiıliidir, 

Geçici Madde '1. — (Kanun hükümlerimin (1 . 1 . 1973 tarihinden iltibaren uygulanmasını sağlamak ama
cıyla hu madde dülzenlentoiişltiir, 

Geçici Madde 2. -— Kamunun lytürürlüğe girdiği tarihten evfvel Kanun kap'samına ig'iren olaylar nedeniyle 
menkul ve gayrimenkul malları Itahrüp olariların zararlarının tazmini için ıbu mad'de haızırlıanmuşltor. 

Kanun Itaısarıisının 5 ve 6 noı maddeleni 'yürlürl'ük ve 'ylüriütoe dile ilgilidir, 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 186) 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 
Esas No : 1/168 
Karar No. : 35 

13 Nisan 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«Yurft Dışında Görevli Personele Natodi Tazminat Verilmesi ve Aiylılk ıBağlanmıaısı Halklkınida Kanun Ta-
isarBi» illlgili Dışişleri 'Bakanlığı Iteımısi'lcüsimin 'de 'iştirakiyle (komisyonumuzda ©önüşüılldıü. 

Kanon ita'sarıısının; Yurt dışında sürekli görev, gepici görev, Ikurs, eğötüım ve öğrenliım nedeniyle ibullunan 
Türtk uyrulküu Ikamu pensionıalinlden, Yunt idıışımlda karşılaştıkları Itetöh'iış olayı veya uğradılklaırı suitoaısit sonucu 
ölen, sakat kalan ya da yaralananlar hakkımda 3 . 1 1 . 1980 «tarüb, ve 2330 sayulı Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Ihalklkınldalki kanun dile ©k ve değişiklikleri' hülkümllierinıe (gjöre Nalkldi Tazminat Ödenmesi ve Ay-
lıtk Bağlanmıaisım sağladığı, anılan personelden görevli bulunlduskılları ülkede vulkulbulan harp, iç harp, ilhltilal 
ve anarşi ıgibl ısiıyasi olaylar ndtıioelsıimde 'öden, isakaıt 'kalan vaya yaralananları da kapsamına aldığıgöıMirnıelkite 
tümü Ibenim'senldük'tenı 'sonra ayrı ayrı maddelerin görüşülmesin© geçilmiş ve Nalkdi Tazminat verilmesi ve 
aylık bağlanması Ihalklkınldalki '1 nci maddesli, 2330 sayılı kamundan yaranlananılar ile kendilerine vaJtanıi hizmet 
terltlilbinlden aylık (bağlananların /tabii olacakları Ihlükümler hakkındaki 2 nci ınadldeisi, menlkuıl ve gayri menkul 
malları ıtamamen ve kısmen italhırip olanların Zararlarınun 'tazmini hakkındaki 3 nıdü maddesi 'tedavii güderle
rine dalir 4 ncü maddesi ve 2 geçici maddesiyle yürürlük ve yürütmeyle (Hıgali 5 ve 6 nci maddeleri aıynıen be-
nıüm!senmiştiır, 

Kanun tasarısı ve gerekçesi, ıraporumıuıza İlişik olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâlfcim Tuğgeneral 

Üye 
İlhan OBA 
Top. Yb. 

Genlkuır. îslt. Dai. 

Üye 
Metin KANTARCIOĞLU 

TC Emekli Sandığı 
Gen. Mlüld. Müşaviri 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâlkirrı Albay 

Üye 
Mete GÜR 

Frc, ön. Yzb. 
Genlkıuir. Fer. (Bşk. lığı 

Üye 
Refet ERDOĞAN 

Emmiyet Genel 
Müdür Yrd. 

•Üye 
Ersin ESEROL 
Hâlküımı Yarbay 

Üye 
Mehmet EZEN 

Dışişleri Bakanlığı 
Özlük îş. Dai. Bşk, 

Üye 
Rusuhi ECEVİTOĞLU 

Bütçe Mali Konitrol 
Genel Müd. Yrd, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 186) 



— 4 — 

HÜKÜMETİN TEKÜFi 

Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE '!. — Yoılt dışında KlüireMi 'görev, geçidi görev, kurs, leğltim (ve löğmemiimı raedenıiyfe bulunan Türk 
uyrukta kamu personıel'inlden, 'yurt dışında karşılaşıtıkları 'tedhiş olayı veya uğradıklara sUikalslt sonucu; ölen, 
sakat kadarı ya ida yaralananlar hakkında 3 . 11 . 1980 tarih ve 2330 isayıliı Nakdi Tazmlinat ve Aylık Bağlan
ması Hakkınıdakıi Kamun life ıdk ve değişiklilkferti Hüküm lerlkıe göre nakdi Itazmiinalt ödenıir ve aylık bağlanır., 

Aralan personelden; görevleri soma ermiş olsa bile yurlt duşunda karşılaştıkları ıtödhiış olayı veya uğradık-
laırı soıikaıslt sonucu veya yuırft ıdıışımdalkli görevleri sebebiyle yunt 'içinıde uğradıkları :su)ikas|t netices'inlde ölien, 
sakalt kalan lya (da yaralananlar hakkında aynı hükümler luyguılanır. 

IBu personelden görevli Ibuıllunldukl'arı fütllkıdde vukubuJan harp, İç harp, ihtilal 've anıartşii gibi siyasi olaylar 
neticesinde ölen, sakalt kalan veya yaralananlar hakkın d 'da 1 nci ıfiılkra hükümleri uygulanır. 

IMİAIDDE 2. — Aynı olay ve Idurum odden'iyl'e; 

a) (Nalk/di Tazminat ve Aylılk Bağlanması Hakkındaki Kanunldan yararlanmış olanlara 1 nci maddedeki 
hüküm ayrıca uıyguılanınaıaız. 

Ib) fKen'dilerinıe valtani hitarnıelt 'terkibinden aylık bağlanımuş olanlar, Nıalkldi Taızmuimalt ve Aylık Bağiam-
mıası Hakfcındakii IKami'nıun, % 215 aranınldakü aylık artırma hükmünden, yaradanamazlar. 

İMAİDDE 3'. — IBu (Kamun kapsamıma giren personelden; 1 nci maddede beliıiüilen ve yurt dışımda ımey-
danıa (gelen lolayiar nddenıilylie (menkul ve gayrirnıenkul mallara 'tamamen veya knsımen (tahrip olanlara sigorta 
şirkdtl'erd veya yabancı makamlar herhangi lb!ir Itazımimait ödemödikleri itaitodirde, olayın vulbu bulduğu ülke
min arDevzuıatına göre düzenlernecek ıhasıar Itesiplit raporunda, beflirltıiiem rnikltarda hasar (tazminatı, halk sahibimin 
bağlı olduğu kurumca ödenir. Ancak ilgili ülke mevzuatımın .uygulama limkâmı bülunlmalmasıı gibi zorunlu 
hallerde en yakın miısıyoım ışafli Itaraifından ıteşkil edilecek ve uzmanlardan oluşan bir kurulca düzjenl'emeoek ha
sar 'tespit raporu 'ödemıeye esas allıınııır. 

Sigorta şirketleri ve yabancı makamların ödedikleri tazmıimaltım 'tutam, hasar 'tesıpJilt raporunda belümtien 
miktardan az olduğu Ibakldirde aradaki faırk ödenir. 

IMADDİE 4. — Bliırinici ım'adde kapsamlına güren personelin; 2 noi 'dereceye kadar ı(2 nci derece dahil) kan, 
1 nci 'dereceye kadar 1(1 inci derece dahil) ısılhri hısımlarından, yurlt dışında karşılaştıklara (tedhiş olayı veya uğ
radıkları ısulikast mdticesinde ölenlerin oenasselenintin nakil ve defin giderleri üle yaral'anıan veya ısakait kalanla
rın Iteidavi giderileri pensanelio (bağlı bulunduğu konumca karşıtanıır.1 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen olaylar neticesi ölen diğer Türk 'Uyrukluların cenıazelerinıinı nakil ve 'defin 
giderleri gerekltiğinldıe Dış/işleri IBakanlığınca Ikiaırşüâaoıır. 

OEÇlat IMADDE 1. — Bu 'Kanunun uıylgu'lammasında, 3 . /İli . 1980 (tarihli ve 2330 saydı Nakdi Tazmi-
nalt ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun; 

a) 3 ncü (maddesinin ı(a) ve (b) benitferime göre ödenecek nakldi (tazminatlar 1 . 1 . 19173 tarihinden iiltifbanen 
uygulanır, il „ 1 . 1973 ftarihüyie ibu Kammuın yürürlüğe girdiği tariilh araısınldaki ıdönerne ilişkin ödemeleırin 
hesîaplanımasııınlda '657 ısıayılı Devlet Memurları Kanunıunda Ibelirltil'en 1 nci derece ısion kademe aylığıınıiın bu 
Kanıuınun yayımı Itartilhünldeki Ihrült ıtultarı esas atoıır. 

Ancak, lyukarıiidaki Ihükımıe göre ana ve babaya nakdi Itazmliniat 'Ödendblilmıes'i, kenıdlerinlinı ıbu kanuınıun ya
yımı (taüihinıde ısağ olmaları işarltıoa bağlıdır. 

'1 * '1 .1973 ItarMınlden i'tibarenı nıakdi itaızminalta hak kazanmış buıllunan eşlerden bu kanunum yaiyıımn Itari-
hinJden ömoe lölmüış olanların ıtaziminıat payliarı görev nödenliıyle ölenin çocuklarına ödenür. Çocukları 
yloksa Miras Mlkıünıilıerj luıyguliamıır. 

Ib) 4 ncü m'alddesıinlin, bağlanacak aylıkların' % 25 aritırılarak ödenmıesıinıe lil'işlklin h'ükimlü, idkenıdilıerine 
aynı olay ve 'duırıum medeniyle Valtanıi Hiaamelt Ter*t(ibi)nden Aylık Bağlananlar Iharliç) 1 . '1 , 1973 Itarifaiinıden 
itibaren bu Kanunun şumullıüne giçemlleri de kapsayacak şekilde (bu Kanunun yayımı (tarihlini 'taklip elden ay 
başımdan-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 186) 
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ÎHTİSAlS KJOMİSYONU METNİ 

Yurt Dışmda Görevli Personele Nakdi Tazminat Venftueai *ve Ayhk Bağlanması Hakkında Kanon Tasnnsı 

MİADOE 1. — Taısarıinııın ibirincti ınalddesi aynen fcenfimısenmigltftr. 

MıAİDDE 2. — Tasarımını ilklimci maddesi aynıen bediımjsıeınımjişltlk. 

ıMAİDDE 3. — Tasanınım üçlünidü mıaddesıi aıynıen benliımısıenmişltiır. 

M A D D E 4. — Tasamınıın 'dördünıaü; maddesi aynen beriimisOTrrtiştlrı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasaıranımı Geçici 1 nci mıalddesi aynıen ıbeoıiımısıetıımiiglür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 186) 
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HüBdtfcndtkı TeMiifd 

c) Öğretimi yardımlara ile ilgli 7 nıdi tmaiddesi hü'kfüımlleri 1 . 1 . 1973 itarlilhinden lütilbarem ıbu Kanunun 
fcapsaımınıa girenlerin çocuklarını ida içine alacak şekilde yayım Itarilbinldm, 

Oeçerlü olarak ve anılan fcaınunıuını geçidi 3 nioü maddesliıniilıı ımalhsup (hüklümleri de diklkalfce alımmıak surdtly-
le Uiylguüaoaır-

GEÇİCİ MADDE '2. — ıBu iKanıunıun 'yürMıüğe girdiği itartıiten evvel (yunt 'dışımda meydana gelen olaylar 
nedeniyle mıenlkul ve gayırîmenlkful mallar taımamıen veya kısinnen Italhuip olanlara '2 mci mıald'de Ihülklüımılerinıe 
göre verilecek ihasar ıtazmiınialtı, Dışıilşlerii ve IM'al'iye. Bafcanlıiğınıca Itösptiit ddileoek esaslara ıgöre ödenir. Anoak 
Bültlçe Kanonlarına islbiınadıen aynı malklsaltfe. lyapıllimıış Ödemeler ımalhsup ddıilir. Bu Kanundan lyararlaınıanlar 
1981 IMali Yılı iBülüçe Kanıununıura R cetvelimin 460 Harcama kalemlinin (ıf) ihenldinde yer alan hükümden 
ayrıca lyarariaınaimazlliar. 

Yürürlük 

IMAIDDE 5. — Bu Kanun yayıımı tarilhinide yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADİDE 6. — IBu Klanım Mklümleridi (Bakanlar Kurulu ytürtüîtiüir., 

5 . 3 . 1981 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd< 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M« N< özdaj 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, İ. öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Üt H, Bayülken 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S, Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

M'alliıye Balkıamii V. 
K.t Cantürk 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T. Önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

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

Gümrük ve Tekel Bakanı 
RK Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
Nf özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
ProfK Dn St Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
U Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. St Tüten 

Sanayii ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
S* Kocatopçu & Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
M, i t Güney V, özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 186) 
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İhtisas KJomliısyanıuınuırı Metni 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Taşanının! geçici 2 inci maddesi aynen1 .benlimlsenmiışltir̂  

MAIDDE 5. — Tasarımlın 'beşinci maddesii aynen benlimısenlmüşltür. 

ıMiAIDDE 6. — Tasarınım altıncı maddesıi aynen bemımsanmişlCiır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 186) 
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