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X — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1 Mayıs 1981 Cuma 

(31 . 12 , 1960 Taılüıli ve 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda (l/17'l) (S. Sayısı : 195) ve 

21'3 Sayılı Vergi Usul Kanununda (1/1^1) (S. Sa
yısı : 194) değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ta
sarıları ite., 

İşletme Vergisi Kanunu Tasarısı. (1/62) (S. Sa
yısı : 74) kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edineceği belirtilerek birleşime saat 19.25' 
te s'on verildi. 

Haydar SALTIK 

MiMi Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 17.30 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (DevHet (Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi 
ÜYELER : Orgenteral NıurelKtin ERSİN (K. K. K. ve Mili Güvenlik Koniseli Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyedi) 
Orgeneral Sedıat CELASUN ı(J. Gn. K. ve MiMi Güvenlik KontSeyli Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvendik Konseyinin 52 nci Bideşümıiııli açıyorum. 

II. — KANON TASARI VE TEKLİFLERİ 

1, — 854 sayılı Deniz fş Kanununun 20 nci Mad
desi ile 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanunu Bir Ek Madde ile 
2319 ve 2320 sayılı Kanunlara Geçici Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sosyal Gü
venlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. 
(1/120) (S. Sayısı: 193) 

(BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine ibaşlıyoruz. 

Gündemin 1 nci sırasında yer alan 854 Sayılı 
Deniz fş Kanununun 20 nci Maddesi ile, 1475 Sayılı 
fş 'Kanununun '14 ncü Maddesinin Değiştirlilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde ile 23119 ve 2320 Sayılı 
Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sosyal Güvenl'ik, fş ve İşçi fliş-
kileri Komisyonu 'Raporunun görüşmelerine geçiyo
ruz. 

(1) 193 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Rapor 193 S. Sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır. 
'Komisyon ve sayın bakanlar yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Söz isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum1:' 

854 Sayılı Deniz fş Kanununun 20 nci Maddesi İle 
1475 Sayılı fş Kanununun 14 ncü Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile 319 
ve 2320, Sayılı Kanunlara Geçici Maddeler Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 854 sayılı Deniz fş Kanununun 
2%\9 sayılı Kanunla Değişik 20 nci maddesi ile 1475 
sayılı fş Kanununun 23(20 sayılı Kanunla değişik 14 
ncü maddesinin «Bu Kanunun neşri tarihinden iti
baren» deyimi «fi2 ., 7 . 1975 tarihinden itibaren» ve 
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«iBu Kanunun neşrinden evvel» deyimi de H2.7./197S 
tarihinden eVvel» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 1 rici madde üzerinde önce Ko
misyon slözcüsü arkadaşımızın izahatını dinleyelim; 
buyurun efendim. 

ıPERSONEL KIDEMLt ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik tş ve tşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 2320 sayılı Ka
nun 17 Ekim 1980 tarihlimde kabul buyurulmuş ve 
213 Ekim 1980 tarihlinde Resmi Gazetede yayınlana
rak yürürlüğe girmişti. 

2İ3.20 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin amacı, 
daha önce Anayasa Mahkemesinin şekil yönünden 
'iptal ettiği 1475 sayılı IKanunun 14 ncü maddesini 
tekrar yürürlüğe koymaktan ibaretti. Kabul edilen 
kanunla 14 ncü madde tekrar aynıyla yürürlüğe ko
nulmuştu. 'Bu madde aynıyla yürürlüğe konulurken, 
1927 sayılı Kanunla getirilmiş olan, iş yerinin devri 
ve işçilerin intikalinde işverenlerin sorumluluğu 
keyfiyeti de aynen muhafaza edilmek istenmişti. 
Ancak uygulamada «iBu Kanun» deyimi üzerinidebaş-
ika türlü tefsirlerin olduğu ortaya çıkmış ve bu ko
nuda bazı davaların açıldığı da Öğrenilmiştir.: 

iKanun yapıcının «(Bu kanun» deyimindeki ama
cı, o zamanki zabıtların tetkikinden de anlaşılaca
ğı üzere, '1927 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ve 
bu hükümlerini yürürlüğe koyduğu 12/7/Iİ975 tari
hidir; bu durum zabıtlara da aynen böylece geçmiş
tir. 

Şimdi bu yanlış telfsirleri önlemek için bu mad
de ile, 14 ncü maddeye açıklık getirilmektedir. 

Arz ederim. 
İBAŞHÜAIN — O zaman bu durum zabıtlara geç

mişti ve denilmişti ki, eğer bir ihtilaf çıkarsa zabıt
larda vardır, mesele yoktur; ama gördük ki, Yargı
tay 9 ncu Dairesi buna itibar etmiyor. 

O zaman, burada zabıt tutmamıza hiç gerek yok. 
Görüşmeler teype almıyor ve stenograflarca zabıt 
tutuluyor. 

(Kanun yapıcının esas gayesini burada tutulan za
bıtlar mı tespit eder, oradaki tefsir mi bunu göste
rir? Biraz garip bir şey.. Onun için, yeni Anayasa 
yapılırken buna ait bir madde koymakta herhalde 
fayda olacak. Tefsir buradan sorulur; buradan, Mec
listen sormak lazım; burada konuşmalar cereyan 
ediyor çünkü. 

)Bu kanun görüşülürken bizim Genel Sekreteri
miz sormuştu, «Hangisini kapsıyor?» diye. İşte, ı«0 
kanun» dendi ve mesele kalmadı. 

1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? 

[Buyurun Sayın Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
tekrar bir maddi hataya neden olmamak için 1 nci 

maddeyi, 14 ncü maddenin hangi fıkrasındaki, han
gi deyimi değiştirecek şekilde yazacaksak, belirtmek
te fayda var. «854 sayılı Kanunun 2319 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesini değiştirelim» diyo
ruz da, neresini değiştirelim? Ben 6 nci fıkra olarak 
anlıyorum; değil mi efendim? «Bu kanunun neşrin
den evvel jış yeri devrolmuş veya herhangi bir su
rette el değiştiırmişse, devir mukavelesinde aksime bir 
hüküm yoksa, işlıemiş kıdem tazmıinatlarmdan yeni 
işveren sorumludur.»! 

(Bu fıkranın başına, «112 Temmuz 1975 tarihinden 
itibaren» demek istiyorsunuz. 

PERSONEL KIDEMLİ AUBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik İş ve tşçi ilişkileri Komis
yonu Başkanı) — Evet efendim. 

IBAŞKAN — «IBu kanunun neşri tarihlinden itiba
ren» deyimi yerine, «112/7/11975 tarihinden itibaren» 
deyimi yazılacak demektir. 

(PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik tş ve tşçi ilişkileri Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu iki yerde ge
çiyor. 14 ncü madde, oldukça uzun bir madde. «*Bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren» deyimi yalnız bir 
yerde ve yine «Bu kanunun neşrimden evvel» ıdeyimi 'de 
yalnız bir yerde geçer; o bakımdan bir endişemiz 
olmadı. 

IBAŞKAN —•• Siz, SU yerde geçiyor» dediniz. 
(PERSONEL KIDEMLt ALBAY TALAT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik tş ve tşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — İki ayrı deyimdir; birer defa ge
çiyor; başka bir yerde asla geçmiyor. 

iBAIŞKAN — Evet, «IBu kanunun neşri tarihinden 
itibaren» deyimi bir yerde geçiyor. 

(PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik İş ve tşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — «IBu kanunun neşrinden evvel» 
deyimi de yalnız bir yerde geçer. 

IBAIŞIKAN — Mesele yoık o zaman. Birkaç yerde 
geçseydi doğruydu belki ama.. Yine ileride bir şey 
açmasın başımıza. Yargıtay 9 ncu Daire ile konuş
tunuz mu bu maddeyi? Mutabık kaldınız mı?.. 

'PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN flSosyal Güvenlik tş ve tşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı)— Evet, İSaym (Başkanım, 

— 261 — 



M. G. Konseyi B : 52 5 . 5 . 1981 O : 1 

IBAIŞKİAN — Peki. 
(Binisi, «Bu kanunun neşri tarihinden itibaren»; 

diğeri de «Bu kanunun neşrinden evtvel» olmak üze
re iki tane deyim var, ikisini de düzeltmiş oluyo
ruz. Başka bir yerde geçmediğine göre, mesele de 
yok. 

Başka söz almak isteyen?.. Yoktur. 
il nci maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz. 
'MADDE 2. — 1475 sayılı tş Kanununa aşağıda

ki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Kanuna veya kanunun verdi
ği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluş
ların, haklarında 1475, 854, 59(53 ve 5434 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu ku
ruluşlarında sözleşmeli olarak istihidam edilenlere 
mevzuat veya sözleşmelerine göre her ne ad altında 
olursa olsun kıdem tazminatı niteliğinde yapılacak 
ödemeler kıdem tazminatı sayılır ve bu kanunun 14 
ıncü maddesindeki esaslara ve miktaıa göre ödenir. 

•98 nci maddenin ilgili hükmü, bu maddeye aykı
rı hareket edenler hakkında da uygulanır. 

ıBAŞfKAN — 2 nci maddenin izahını da Komis
yon Sözcüsü arkadaşımızdan dinleyelim; buyurun. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN ((Sosyal Güvenlik İş ve tşçi ilişkileri Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 1927 sayılı Kanun ve 2320 sa
yılı Kanun, kıdem tazminatının ödenmesi için esas 
ve şartlar getirmiştir. Ve tabii, bir tavan getirtmiştir. 
Bu taJvan, gerek Deniz tş Kanununda ve gerekse tş 
Kanununda uygularım ıştır. 

'Kamu kesiminde görülmektedir ki, bu iki kanun -
Basın tş Kanunu ayrı tutulmuştu tabii - bu iki ka
nuna da tabi olmayan kurum ye kuruluşlar mevcut
tur. Ayrıca, bu kurum ve kuruluşların dışında, yine 
kamu kesiminde, 6517 sayılı Devlet Personel Kanu
nu gereği sözleşmeli personel istihdam edilmekte
dir. Bu sözleşmeli personelin sözleşmelerine bakıl
dığında, bazıları için kıdem tazminatı ödenmesi de 
öngörülmüştür. 

Şimdi, gerök kamu kesiminde istihdam edilen 
sözleşmeli personelin kıdem tazminatı - sözleşmele
rinde öngörülüyorsa - ve gerekse bu her iki iş ka
nununa tabi olmayan kurum ve kurulu'şlarda - ki 
biz, 8 tane tespit edebildik, daha da olabilir, müm
kündür - Jcıdem tazminatı veya bu nitelikte tazminat 
alanlar mevcuttur. O zaman, çalışanlar arasında ge

rek esas ve şartlar ve gerekse tavan itibariyle büyük 
farklılıklar olacak idi. Bu farklılıkları önlemek ve 
tüm çalışanları eş düzeyde tutabilmek için bu mad
de sunulmaktadır. 

IBu maddenin amacı, bu Deniz tş Ka nununa tabi 
olmayan, tş Kanununa tabi olmayan, Emekli San
dığı Kanununa tabi olmayan ve bunların kurum ve 
kuruluşlarında, ama bu kurum ve kuruluşlar ya ka
nunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulmuş kurum ve kuruluşlar ile yine kamu persone
lindeki sözleşmeliler için '14 ncü maddede öngörülen 
esas ve şartlara riayetlerini sağlamak ve buna riayet 
etmeyenlerin de yine tş Kanununun 98 nci madde
sinde getirilen cezai müeyyidelere tabi , kılınmasını 
sağlamak, bu şekliyle bir eşitlik sağlamak amacını 
gütmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — ıfkinci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?... > 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALINMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Ek maddedeki, «(Kanun veya kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak kullanılan kurum ve kurulüışların.» 
ibaresinin başındaki «Kanun» kelimesinin «Kanuna» 
olması lazım. 

ıBAiŞKAıN — Evet, «a» olması lazım orada, «a» 
unutulmuş; «Kanun» değil, «(Kanuna» olacak. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Bir de efendim, son satırında, «98 nci maddenin il
gili hükmü» diyor, onun yerine biz bu cümleyi şöy
le kursak daha güzel galiba: «ıBu maddeye aykırı 
hareket edenler hakkında da 98 nci madde hükmü 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Evet, cümle yapısı ters; tabii öyle 
daha doğru olur. 

«'Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında da 
98 nci madde hükmü..» 

«İlgili hükümleri» mi, «Hükimü» mü efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

«itliglli hükmü» yok artık efendim, o kalktı; «98 nci 
madde hükmü uygulanır» veya «9'8 nci madde uy
gulanır» ikisi de olur. 

BAŞKAN — «Itlgili hükmü» kalsa da olur, bel
ki birkaç fıkradır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 8-9 tane fıkra 
var. 

(BAŞKAN — 8-9 tane fıkra var. Binaenaleyh, 
«tllgiüi hükmü» demekte fayda var-
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(Son fıkrayı okur musunuz yeni şekliyle? 
ı«jBü maddeye aykırı hareket edenler hakkında 

da 98 nci maddenin ilgili hükmü uygulanır» 
'BAŞKAN — Evet. 
Haydar Paşa, buyrun. 
ORGENERAL HAYJDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu maddenin 3 
ncü satırında, «Her ne ad altında olursa olsun» kıs
mı var, Daha evvel de hatırlarsanız, «her ne ad al
tında olursa olsun» deyimini bundan evvelki kanun
la ilgili hükümlerden çıkarmaya gayret etmiştik. Eğer 
bakanlıklar sakınca görmezlerse, özellikle bu mad
deyi kıdem tazminatı için getiriyoruz, o bakımdan 
mahlzur görmezseniz bunu kaldıralım ve «Kıdem 
tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler» diye düzel
telim. 

ıBASKAN — O halde «Mevzuat veya sözleşme
lerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılacak 
Ödemeler.,» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yapılacak öde
meler» diyelim. 

BASKİAN — «Yapılan veya yapılacak» da olur. 
ıPERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik İş ve tşçi ilişkileri Komis
yonu Başkanı) — «Yapılan ödemeler» 

iBAŞIKAN — Bundan sonra yapılacaklar?.. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHfAN ESENER — 

Hepsi, hep beraber. 
BAŞKAN — «Yapılan ödemeler kıdem tazminatı 

sayılır ve bu kanunun 14 ncü maddesindeki esaslara 
ve miktara göre ödenir» 

Şimdi bu ek maddeyi bir daha baştan okuya
lım efendim. 

«MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanununa aşağı
daki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Kanuna veya kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların, 
haklarında 1475, 854, 5953 ve 5434 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluş
larında sözleşmeli olarak isdihdam edilenlere mev
zuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı nite
liğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır ve 
bu kanunun 14 ncü maddesindeki esaslara ve mik-
taıra göre ödenir. 

ıBu maddeye aykırı hareket edenler hakkında da 
98 noi maddenin ilgili hükmü uygulanır» 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

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

Madde 3 ve bu maddeye bağlı geçici 1 nci mad
deyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 2I3'19 ve 2320 sayılı Kanunlara aşa
ğıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİ'Ct MADDE 1. — T2.9J1980 ile 23.10.1980 
tarihleri arasında işten ayrılan hizmet erbabına 'öde
nen veya halk etmiş olmakla beraber henüz kısmen 
veya tamamen ödenmeyen kıdem tazminatlarının, 854 
saiyılı Deniz îş Kanununun 23'19 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci maddesi ile 1475 'sayılı îş Kanununun '2H0& 
saiyrlı Kanunla değişik 14 ncü maddesinde belirtilen 
esaslara göre hesaplanan miktarı veya tavanı aşan 'kı
sımları, işverenler tarafından her hangi ibır nedenle hiz
met erbabından geri istenemez, alınamaz veya yapıla
cak kanuni kesintiler dışında eksik ödenemez. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?... 

'Buyurun Sayın Balkan. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN EİSENER — 
Efendim ikinci satırdaki veya hak etmiş» yerine 
«.... veya hak edilmiş olmakla beraJber....» desek da
ha doğru olur gibi gelir bana. 

BA$KAN — Evet, ı«.... hizmet erbabına ödenen 
veya hak edilmüş olmakla Iberalber...» 

ÇALIŞMA BAKAİNI TURHAN ESENER — 
Bir de efendim, sondan ikinci satırın başındaki «işve
renler» yerine «işveren» desek daha iyi ölür kanaatiin-
deyim. 

'BAŞKAN — «İşveren tarafından.:» öyle ya, işve
ren dedikten sonra hepsi içine girer. 

Başka söz afonak isteyen?... Yoktur. O hakle bu 
geçici 1 nci maddeyi değişmiş şekliyle bir daha oku
tuyorum : 

«GEÇİCİ MADDE 1. — 12.9.1980 ile 23.10.1980 
tarihleri arasında işten ayrılan hizmet erbabına öde
nen veya hak edilmiş olmakla 'beraber henüz kısmen 
veya tamamen ödenmeyen kıdem tazminatlarının, 854 
sayılı Deniz İş Kanununun 2319 saydı Kanunla değişik 
20 nci maddesi ile 1475 sayılı îş Kanununun 2320 sa
yılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinde belirtilen esas
lara göre hesaplanan miktarı veya tavanı alsan kısımları, 
işveren tarafından her hangi bir nedenle hizmet er-
Ibalbından geri istenemez, alınaimiaz veya yapılacak ka
nuni kesintiler dışında eksik ödenemez.» 

BAŞKAN — Geçici 1 noi maddeyi bu şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Geçici madde 2yi okutuyorum : I 
GEOM MADDE 2. — 12.9.1'980 ile 23.10J1980 

tarihleri arasında işten ayrılan hizmet erbabına her 
hangi bir sebeple ödenmemiş 'bulunan kıdem tazminat-. 
larının vergiden istisna 'edilecek kı'simı, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 2320 sayılı Kanunla Değişik 
25 nci maddesinin 7 nci fıkrasına göre hesaplanır ve 
istisna miktarını aşan kısmı, ödemenin yapıldığı an'da, 
Gelir Vergisi Kanununun işten ayrılma tarihinde yü
rürlükte bulunan hükümlerine göre işfverienlerce vergi 
ıtievki'fa'trna tabi tutulur. j 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?... 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN O0SENÎBR. — 

Efendim, son satırdaki «işverenierce vergi tevkif a- I 
tına tabi tutulur» yerine «işveren tarafından vergi teV- I 
kİlfatına tabi tutulur» şekli daha iyi olur kanaatindeyim. I 

BAŞKAN — Evet .«işverenlerce» değil «işveren 
tarafından» dersek daha açık olur. I 

O 'son 'satırı hu şekliyle okur musunuz : 
«... tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerine gö

re işveren tarafından vergi teVkiıfatına tabi tutulur.;» 

BAŞKAN — Yani «iş!verenlerce» değil, ı«işveren 
tarafından»' olacak. 

Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Geçici 2 nci maddeyi düzeltilmiş şekliyle oylarını- I 
za sunuyorum ': Kabul eidenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gemici madde 3*ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — 12.911980 ile 23.10.1980 
tarihleri arasında işten 'ayrılan hizmet erbabı ile ilgili I 
olarak İşverenler (Genel ve Katm'a 'Bütçeye dahil ida
reler, Mahalli İdameler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
Dönersiermayeler ve Fonlar ile diğer kamlu kurumları 
'dahil), her hizmet erlba'bı için ayrı ayrı oîmalk üzere, I 
Ödedikleri kıdem tazminatının miktarını, 'bunlar üze- I 
finden 'reVkif 'ettikleri, işten ayrılan hizmet erbabına 
yaptıkları diğer yıllık ücret Ödemeleri ile 'bunlar üze- I 
rinden tevkif ettikleri vergileri, hizmet erbabının ki- I 
de!m tazminatına esals hizmet isürelerin'i, kıdem tazmli- 1 
natımın verigiden İstisna edilen miktarlarını Ve hizmet i 
erbabının adi soyadı ve adreslerini gösterir cetvelleri I 
ikişer nüsha olarak düzenlemek, tasdik etmek ve biar I 
nüshasını bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir | 
ay içinde vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı oldukları ver- j 
igi dairelerine, diğer nüshasını Maliye Bakanlığına gön- i 
(dermek zorundadırlar. 1 

Vergi daireleri tarafından işverenlerce verilecek cet
veller üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
2'3'20 sayılı Kanunla Değişik 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrası hükmü dikkate alınarak, her hizmet erbabı 
için ayrı ayrı hesaplanacak ıvergi farkları bir ay için
de ihbarname ile hizmet erbabına tebliğ edilir. Bu su
retle tebliğ edilen vergi farkları tebliğ tarihinde 1980 
takvim yılına ilişkin olarak ikmalen tarh olunmuş ad
dolunur. 

Hizmet erbabı kendilerine tebliğ edilen bu vergileri, 
tebliğ tarihini takip eden T2 ay içimde Ve 6 eşit tak
sitte kendilerine tebligatı yapan vergi dairesine yatır
mak zorundadırlar. Vadesinde ödenmeyen vergiler için 
Ö1'83 sayılı Amme Alacaklarının TahsI Usulü Hakkın
daki Kanun hükümleri uygulanır. 

'193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Uyarınca yıllık 
beyanname veren mükelleflerin, 'bu madde hükmüne 
göre 1'980 takvim yılı geliri olacak vergilendirilen ücret-
'leri yıllık gelir 'vergisi beyannamelerine dahil edilmez 
ve bu maddeye göre ödenen vergiler yıllık beyanname
ler üzerinden yapılacak Vergilerden mahsup edilmez. 

Işı verenlerin (muhtasar beyanname verme yükümlü
lüğü olmayanlar hariç) eksik, yanlış veya, yamıltacı bilgi 
vermesi veya süresinde bilgi vermemesi nedeniyle za-
manırida tarh ve tahsil edilemeyen vergiler, 213 sayılı! 
Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre cezalı olarak 
işverenler adına tarh olunur. İşverenlerin münhasıran 
bu surette ödeyecekleri vergiler üçün asıl mükelleflere 
rücu hakkı saklıdır. 

IBAŞKA.N — Geçici 3 ncü madde üzerinde Söz al
mak isteyen var mı?... 

'Buyurun Sayın Bakan., 

ÇALIŞMA İBAKANI TURHAN ElSfiNER — 
Efendim burada 'da 6 nci sayfadaki 3 ncü sajtınn şöy
le olması lazım : 

ı«... bu maddeye göre ödenen vergiler yıllık beyan
nameler üzerinden hesaplanacak vergilerden mahsulp 
edilmez.» «Yapılacak!» yerine «hesaplanacak» kelime
sinin kanırması iyi olur, her halde mürettib ihatası ol
muş. 

BAŞKAN — «Yapılacak» yerine '«hesaplanacak» 
olacak tabii, vergi yapılmaz, hesaplanır. 

6 nci sayfadaki «T93 sayılı Gelir Vergisi Kanunu...» 
diye başlayan paragrafı yeniden okur mu'sunuız : 

ı«193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Uyarınca yıllık be« 
yanname veren mÜkelM'lerin, bu madde hüknıüne gö
re 1980 takvim yılı geliri olarak vergilendirilen ücret
leri yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil edilmez 
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hu ma'ddıeye göre ödenen vergiler yılıik beiyannıamieler 
üzerinden hesaplanacak vergiıLerdien ıma|hsup edilmez.:» 

BAŞKAN — Başka söz ahmak isteyen?... 
ISayın Maliye 'Balkanı, 'buyurun efendlim. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendlim, 

geçici 3 ncü maddenin yukarıdan 4 ncü satırında, 
«... bunlar üzerinden tevkif ettikleri» 'ibaresi var. «(Her 
ne kadar anlaşılryorsa da, orada '«'vergi» ifadesi kul
lanıldığı takdirde daha doğru olacak : «Bunlar üzerin-
dıen tevkif ettikleri vergileri...» 

'BAiŞKAlN — Oraya kadar, geçici 3 ncü maddeyi 
ilave edilen kısmı ile bir daha okuyun efendim. 

«GEÇfCt MADDE 3. — 12.9J1980 ile 23J10.19I80 
tarihleri arasında 'işten ayrılan hizmet erhalbı ile ilgili 
olarak işverenler (Genel ve Kaltima Bütçeye dahil ida
reler, Mahalli idareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
Dönersermayeler ve Fonlar ile diğer kamu kurumları 
dahil), her hizmet erbaibı için ayrı ayrı olmak üzere, 
Ödedikleri kıdem tazminatının miktarını, bunlar üze
rinden tevkif ettikleri vergileri, İşten ayrılan hizmet er-
balbına yaptıkları diğer yıllık ücret ödemeleri ile 'bun
lar üzerinden tevkif ettikleri...» 

BAŞKAN — Gerçi .«vergileri» kelimesi sonuna ya
zılmış; ama ora'da da olmasında fayda var. 

Geçici 3 ncü madde üzerinde 'başka söz almak 'İste
yen?... Yok. 

Geçici 3 ncü maddeyi değişik şekliyle oylarınıza 
•sunuyorum •: 'Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleriyle 'bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum •: 
•İMAİDDİE 4. — Bu Kanun Resmi Gazetede yayım

landığında, r2.9.1980 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yok. 

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

'5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini ©akanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde siöz almak is

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

Etmeyenler... Ka'bul1 edilmiştir. 
Tasarının 'tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Teşekkür ederiz. 

2. — 24.2.1981 tarih ve 2416 sayih 1981 Mali Yılı 
Bütçe 'Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Bütçe • Plan Komisyonu Raporu. (2/47) 
(S. Sayısı : 182) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında, 
•24.2.1901 Tarih ve 2)4116 Saydı 198Ü Mali Yılı BütÇe 
iKanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifi ve bu konudaki Bütçe - Plan Komisyonu raporu 
mevcut. 

Bu rapor 1'82 S. Sayı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Komisyon ve Bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz almak İsteyen 

vair mı?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka-

'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

24.2.1981 Tarih ve 24U'6 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Teklifi 

'MADDE 1. — 2)41*6 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe 
'Kanununun 37 nci maddesinin B/4 fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

4. Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma 'bütçeli 
idarderin yıllık 'bütçelerinin hazırlanması, Yasama Or
ganlarında müzakereleri ve yeni vergi kanunlarının 
uygulanması nedeniyle, Maliye Bakanlığının tatil1 gün
leri ve günlük kanuni çalışma saatlerim aşan çalışma 
özelliği dikkate alınarak Bakanlık Merkez Teşkilatın
da çalışan personel 1 Eylül'1981 - 28 Şulbat 1982 tarih
leri arasında, vergi işleri ile görevli personele '1981 ma
li yılı sonuna kadar, ayda 60 saati geçmemek üzere, 
657 sayılı Kanunun değişik 1'78 nci maddesi hükümleri
ne 'bağlı kalınmaksızın (A) fıkrasında belirtilen azami 
miktarın iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

Bu hükümden istifade edecek personel Bakan ona
yı ile saptanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde önce Komis
yon Sözcüsü arkadaşımızın izahatını dinleyelim. 

«Merkez teşkilatınd'aki»nden kasdı Ankarardakî 
merkez teşkilatı mı? 

BMEKÜÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÖKAMMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen bütçe ile ilgili merkezde olan personel buı 
madde hükmünden yararlanıyor. 

BAŞKAN— îki misli... 

(1) 182 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

— 265 — 



M. G, Konseyi B : 52 5 . 5 . 1981 O : 1 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAJHMET 
(Bütçe - Han Komisyonu Başkam) — iki misli ola-
ralk yararlanıyor zaten. 

«1 Eylül 1981 - 28 Şubat 1982» tarihleri arasımdan 
sonra gelen, ,«...vergi işleri ile görevli personele 1981 
mali yılı sonuna kadar...» ibaresini ilave ettik. 

BAŞKAN — Bizim Bütçe Kanununda bu perso
nele iki misli mi veriyorduk biz? 

EMEKLİ AMÜRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İki mislini alı
yorlardı zaten. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yalnız 
•belirli bir müddet için efendim. 

Bütçe çalışmalarının inhisar ettiği 1 Eylül ile 28 
Şubat arasındaki döneme münhasır olmak üzere 
merkez teşkilatında çalışanlar için Bütçe Kanununda 
böyle bir imkân var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Vergi işleri 
ile görevli personele 1981 mali yılı sonuna kadar» 
kelimesi ilave edilmiştir. 

Ancak zannediyorum ki, Maliye Bakanlığımızın 
arzusu ve işin mahiyeti itibariyle vergi işi ile görevli 
tüm personelin, Ankara içinde ve dışında; zaten esas 
arzu edilen Ankara dışında olanlardır. 

Buradaki işlem tam onu ihtiva etmediğinden lüt
federseniz, «...vergi işleri ile ilgili personele...» den 
sonra bir parantez açarak, «Taşra kuruluşlarında gö
revli olanlar dahil» diye bir cümle ilave etmek lazım. 

•BAŞKAN — Ben onun için sordum. 
«•Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personele 

1 Eylül 1981 ile 28 Şubat 198'2 tarihleri arasında ver
gi işleri ile görevli personele...» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Orada ,«Taşra' 
kuruluşlarında görevli olanlar dahil» diye bir paran
tez içinde belirtmek gerekir lütfederseniz. 

'BAŞKAN — Buna Bakanlık ne diyor? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, eğer uygun görüldüğü takdirde, bu yönde bir 
önergemiz vardı, hakikaten taşrada vergi dairesi mü
dürleri, mal müdürlerine vermeyi... 

'BAŞKAN — Bunu zaten Bakanlık hazırladı ga
liba? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
©fendim. 

BAŞKAN — Unuttu mu? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Biz ver

gi işleriyle ilgili tüm persioneli kaydetmiştik; fakat o 

ifade yanıltma olalbıliyor. O bakımdan eğer uygun 
görüldüğü takdirde, «Merkez ve taşra dahil...» 

BAŞKAN — «Vergi işleri ile görevli personele» 
o kısımda kerre açılacak «Taşra teşkilatında çalı-
şa,nlar dahil» diye eklenecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Taşra teşkila
tında görevli olanlar dahil. 

/BAŞKAN — «Taşra teşkilatında görevli olanlar 
dahil» şeklinde olacak. 

Bu maddeyi bir daha değişikliği ile okuyunuz. 

«4. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma büt
çeli idarelerin yıllık bütçelerinin hazırlanması, Yasa
ma Organlarında müzakereleri ve yeni vergi kanun
larının uygulanması nedeniyle, M aliye Bakanlığının 
tatil günleri ve günlük kanuni çalışma saatlerini aşan 
çalışma özelliği dikkate alınarak, Bakanlık Merkez 
Teşkilatında, çalışan personele 1 Eylül 1981 - 28 Şu
bat 1982 tarihleri arasında vergi işleri ile görevli per
sonele (Taşra Teşkilatında görevli olanlar dahil)' 
1981 mali yılı sonuma kadar, ayda 60 saati geçmemek' 
üzere, 657 sayilı Kanunun değişik 178 nci maddesi! 
hükümlerine bağlı kalınmaksızın (A) fıkrasında belir-' 
'ıllen azami miktarın iki katına ka'dar fazla çalışma 
ücreti ödenir. 

Bu hükümden istifade edecek personel Bakan 
onayı ile saptanır.» 

BAŞKAN — Ötekiler 1981 mali yılı sonuna kadar 
alıyor, diğerleri 1 Eylül 1981 ile mali yıl sonuna ka
dar alıyor, 1 Eylülden başlayarak. Aradaki fark o 
oluyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İzahat verme
me müsaade eder misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Daha varsa, buyurunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) ->- Sayın Başka-* 
nım, iki husus getirmektedir bu teklif. Fazla çalışma 
ücretini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 
nci maddesi düzenler. Bu madde gereğince 1 - 2 ve 3 
ncü derecede memurlar fazla çalışma ücreti alamaz
lar. Ancak, kanunun yapıldığı 1960larda 1 - 2 - 3 ncü 
derece memurların ücret ka'demelerlyle küçük memur
ların ücret kademeleri arasında, oldukça büyük bir 
fark vardır. 

Ondan sonra, örneğin bütün memurlar birer de
rece terfi ettiği halde 1 nci derece memurlar yerinde 
kaldı. Her sene toplu sözleşme nedeniyle alttaki me-
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murlar toplu (Sözleşme düzeyine çıktıkları için yukarı
ya çıktılar, örneğin şu anda 10 ncu derecenin altın
daki ıbütün memurlar aynı ücreti alıyorlar. Bunları 
fazla mesaiden mahrum bırakırsak, emirlerindeki ki
şilerle ıberaiber fazla mesai yaptıkları takdirde, emir
lerindeki kişilerden daha az ücret alacaklar. 

•Bu husus sağlanmaktadır, bir. 
İkincisi; zaten fazla mesai ücretini normal olarak 

(hepsi alabiliyorlar, fazla mesai yaptıkları takdirde. 
Bunlara iki katını veriyoruz bütçeyle çalışanlar gibi; 
«iki katı» dediğimiz zaman Sayın Başkanım, azami 
miktarı brüt 9 600 en yüksek memurun ve bütün ay 
60 saati doldurduğu takdirde ve ele geçen, net öde
nen miktar da 5 472 lira olmaktadır. 

Bu maddede öteden beri (madde böyle geldi) bizim 
bir endişemiz vardır. Miktar olarak da mütevazi bir 
miktardır ve bugüne kadar de geçen seneleri de biz 
tetkik ettik, Maliye Bakanlığımız mevcut bakanlık
larımız arasında fazla mesaiyi en iyi uygulayan bir 
bakanlığımızdır, bugüne kadar fazla mesainin azami 
miktarını hiç kimseye vermemiştir, müsteşarı da da
hil, Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürü de dahil ve 
60 saati de bir ayda hiç kimseye de uygulamamıştır. 

Ancak, Silahlı Kuvvetlerde de çok gördük bunu. 
Aynı odada oturan, gelirlerle ilgili kimseler çok çalış
tığı zaman bu ücreti aldığı halde, hazinedekiler neden 
almasın? Bütçe Mali Kontroldakiler neden almasın? 
Milli Emlaktakiler haydi neyse ama, Muhasebat Ge
nel Müdürlüğünde çalışanlar, hiçbirinin başını kaşı
yacak zamanı yoktur, onlar neden almasın? Tabii bu 
konu Maliye Bakanlığımızın kendi derdidir, belki bizi 
ilgilendirmez ama, kanun dolayısıyla işin içine girdi
ğimiz için bir yerde ilgilenmek zorundayız. Bakanlık 
içinde bir huzursuzluk çıkacağından endişe ederiz. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Zaten ben onu söyleyecektim, şim
di bunu böyle teşmil etmeye kalkarsak diğer bakan
lıklar, mesela Çalışma Bakanlığı diyecek ki, ben niye 
almayayım?.. Arkasından Sağlık ve Sosyal Yardım 
'Bakanlığı gelecek, yani muhakkak bir ayrım gayrım 
olacaktır. 

Buyurunuz 'Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, Türkiye'de hakikaten çok değişik şekiller
de, değişik kanunlarla devlet içerisinde, devlet me
murları arasında çok farklı bir ücret ödenmesi siste
mi meydana gelmiştir. Bugün 1400000 - 1500000 
kamu personeli içerisinde (öğretmen ve diğerleri ol
mak üzere) 1 200 000'i değişik şekillerde bu imkân

lardan istifade etmek suretiyle farklı ücretler almış
tır. Bunun sıkıntısını kamu yönetimi çekiyor. 

'Hükümet olarak - hatta bu konu benim takibimle 
görüşüldü Bakanlar Kurulunda - süratle bunu bir ter
tip içerisinde ve bu farklılıkları ortadan kaldıracak 
bir düzenlemeye mutlak bir zorunluluk var. Çünkü 
ücret sistemi tamamiyle bozulmuştur. 

Kamu kesimi içinde bir kısım personel 1 + 400'ü 
1 + 100'ü 1 + 200'ü zaten bu şekilde bu farklılığı al
mışlardır. 

Özelliği şu : Bu 1981 yılında bir seri vergi kanun
larının uygulamasına gidildi, taşrada da teşkilatı gör
düm, büyük bir bekleyiş içerisine de girmişlerdir. Biz 
de, bu vergi kanunlarının uygulaması dolayısıyla cu
martesi, pazar dahil mecburen bunları çalıştırdık, hiç
bir şey veremedik. Hatta işi yapan malmüdürü, vergi 
dairesi müdürleriyle bizzat görüştüm, bir rahatsızlık 
ve moral bozukluğu içerisindeler. Ben gittiğimde her 
biriyle ayrı ayrı konuşmak suretiyle ihtiyaçlarını tes
pit ederek morallerini yükseltmeye çalıştım. Böyle bir 
imkân sağlandığı takdirde, bir ayrıcalık belki görü
lecek ama, gerçekte zaten, bu yapılmış, bununla şunu 
sağlamış olacağız : Vergi tahsilatında, hiç olmazsa bu 
suretle mükellefe karşı davranışın dana iyi olmasını 
sağlayarak önümüzdeki senede bu dediğimiz düzenle
meyi bütün kamu sektörü için yapabilme imkânına 
kavuşacağımızı zannediyorum. 

Burada bunun rahatsızlığını belki dört beş ay çe
keceğiz; fakat hiç olmazsa, bu suretle sağlayabilece
ğimiz bir imkânla belirli bir düzenlemeye gidebilme 
imkânına kavuşacağız. Gerçekte, Komisyonun ortaya 
attığı fikre iştirak ediyorum, bu büyük zorluklar ya
ratacak bakanlığın kendi içinde. 

'Merkez teşkilatında vergi işiyle uğraşmayan fakat 
neticesi tümüyle bu vergi hâsılaları da dahil uygula
mayı kolaylaştıracağı cihetle bir yerde muhasebatta 
çalışanları almamak büyük sakıncalar doğuracaktır, 
aynen iştirak ediyorum; fakat hiç olmazsa, asgari de 
olsa bunun yapılabilmesi için daha fazlasını talep 
ederek, şunun da elden çıkmaması için - samimi ola
rak ifade edeyim - böyle bir talebi ileri sürmedim; fa
kat büyük üzüntüler doğuracaktır, eğer kabul edildi
ği takdirde geneline, merkez teşkilatında vergi işiyle 
uğraşmayanlara da teşmil edilmesinde tabii benim 
için çok daha faydalı olacağını arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Onu önümüzdeki sene düşünürüz ar
tık. Madem bu böyle gelmiş ve yeni bir vergi siste
mine girmişiz, bunlarla uğraşıyorlar; hakikaten gaze
telerde okuyoruz; cumartesi, pazar, tatil günleri vesai-
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re hep bunlarla uğraşıyorlar, o yüzden onlara vermek- I 
te yarar var. Yalnız Maliye Bakanlığında değil, dedi
ğim gibi diğer bakanlıklarda da bu gibi durumlar var; I 
1982 Mali Yılı Bütçesi hazırlanırken o ayrıca düşü- I 
nülür zannediyorum. I 

IBu arada ben şunu da sorayım : Bazı düzenleme
lerle, daha alt kademeler'dekiler Tin 4'ünde olanlara 
yanaştı, l'in 4'ünde olanlar kaldı; bu konuda bir ha
zırlık var mı? Bir derece üs't verilmesi sebebiyle hep
si oraya yanaştı... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — EVet ya
naştı, bunu önlemek için yeni bir gösterge tablosu I 
hazırlayarak, bu dengeyi de kurabilmek bakımından 
mecburen 1/200'ü yükseltme zorunluğu ile karşı kar
şıya kaldık. Tabii burada karşımıza bir şey çıkıyor : 
Mali yük artırma. Bunu önlemek için yaptığımız ha
zırlıklar daha henüz Bakanlar Kurulundan geçmedi, 
fakat 1.11 'den itibaren uygulayıp hazırlayacağımız 
tasarıda; fakat emekli olaca'klara bunun şimdiden uy
gulamak, yani kanun çıkmadan... 

BAŞKAN — Yani var böyle bir hazırlık. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 

hazırlığımız var efendim. Yani bir gösterge ile Kon
seyin huzuruna geleceğiz. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerinde buyurunuz Sayın Orgeneral 

Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personel 1 Ey
lül 1981 - 28 Şubat 1982 tarihleri arasında bunu alı
yorlar zaten. Maddede yazıldığı şekilde, «vergi işle
riyle görevli personele 1981 mali yılı sonuna kadar» 
dediğimiz zaman 1 Marttan İtibaren bunu vereceğiz. 
Bütçe döneminde iki defa mı vereceğiz? Bu şekildeki 
tedvinden, bu şekildeki kanunlaşmadan sarih bir hü
küm çıkarmak mümkün değil efendim. 

Çünkü, bir defa merkez teşkilatına bütçe döhemin-
<de veriyoruz; ayrıca, bakanlıkta gelirle ilgili arkadaş
lara yıl boyunca veriyoruz; bütçe dönemi geldiği za
man iki defa mı verilecek acaba? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Kesin
likle hayır efendim. 

IBAŞKAN — ,B|ü|tç,Q çlalaışjm|a|lialrıı Eyftüillde blâ ıııyor, 
değil mi efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
Eylülde başlıyor 28 Şubata kadar merkez teşkilatın-
dakilere vereceğiz. Onun dışındaki tarihlerde, ki bü
tün bir sene bir kere taşradaki vergi işleriyle uğra
şan bir kesime, bir de... 

S .S-t 1981 O : 1 

I BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanunları falan, ha
ni aralık'ta kabul edildiği için, ocak'tan itibaren 

I başladılar çalışmaya, ama ocak'tan veremiyoruz ta-
I bii mart'tan itibaren veriliyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
I o dönem için verilecek; yani çift verme söz konusu 
I değil efendim. 

BAŞKAN — 1981 malî yılı için verilecek, yani 
1981'in ocağına kadar bir de 28 Şubat 1982'ye ka
dar. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — İki olamaz, nasıl iki olur o? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir daha okuya-

I yım da nasıl olduğunu ondan sonra izah ederim. 
I zatıâlilerine efendim. 
I «Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personele 

1 Eylül 1981 - 28 Şubat 1982 tarihleri arasında, ver
gi işleriyle görevli personele 1981 Mali Yılı sonuna 

I kadar» deniliyor. Şimdi, vergi işlerinde çalışan per
sonel için bir hüküm getirmişiz, 1 yıl boyunca ala
cak. Bakanlığın merkezinde çalışanlar için de bir 
hüküm getirmişiz, hem vergi işiyle uğraşanlar ala
cak, hem de diğerleri alacak. Bu şekilde yazarsak 
çift ödeme getirir. Bu maksatlı olduğu için değil, 
şöyle yapabilir miyiz : 

Bunu başa alalım, yani, «Çalışma saatlerini 
I aşan çalışma özelliği dikkate alınarak, vergi işleriyle 

görevli personele 1981 Mali Yılı sonuna kadar, taş
ra teşkilatında görevli olanlar dahil..» diyelim, on
dan sonra sınırını getirelim. Yani, gelişi bir yana 
bırakalım, sınırı ondan sonra gelsin. Bilmiyorum, 
eğer bu açıklamalar yeterse, çünkü zapta geçmiştir, 
mesele kalmaz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, tabii bu Bakan onayı ile yapılıyor. Çift 
ödemeyi sağlayacak şekilde bir işlem, bu görüşme
ler ışığında da yapılamaz; zaten düşüncemiz o de
ğildir, yapılamayacaktır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın 

Başkanım, Maliye Bakanlığımız istese de zaten iki 
I ödeme yapamaz. Çünkü - bağışlayın, izahatı kısa 
I kestim - Bütçe Kanununda (B/4) maddesidir. Bu

nun başında asıl (A) maddesinde, hem saat olarak, 
I hem de miktar olarak hadleri çizilmiştir, ondan 

fazla ödeme olamaz. 
Burada o miktarı (orada da 80 liradır azamisi) 

I 160'a çıkartıyoruz. Onun için, (A) fıkrasıyla, bu o 
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maddenin içinde olduğu için, birlikte mütalaa edilir
se, zaten Maliye Bakanımız istese de iki defa öde
me yapamaz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanımızın sözünü senet 
kabul ediyoruz. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben, kanunlaş
ma bakımından endişemi belirttim, iki hak teşekkül 
ediyor: Bir, vergi işlerinde çalışanlara yıl boyunca 
ödeme; iki, bütçeyi yapanlara eylülden şubata ka
dar ödeme. Bütçeyi yapanlara eylülden şubata ka
dar ödeyenler içinde vergi işleriyle meşgul olanlar 
da vardır, tki hak teşekkül ederse Maliye Bakanı 
«vermem» diyebilir mi, bilemem. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen 
dim, şimdi tabii burada uygulama şöyle yapılıyor: 
Bir puantaj usulü uygulanıyor. Memurlar fazla me
saiye kaldıkları zaman, başlangıçta ve çıkış saatinde 
imza ediyorlar ve buradaki mesaiye göre bir ödeme 
yapılıyor. Personel, belirtilen tarihler için 60 saati 
geçmemek üzere fazla mesai yapacaktır. Kanunun 
bize verdiği yetki budur. 60 saatin üstünde, zaten 
o kadar çalıştı ise, fiilen çalışmaya göre de verilir. 
Bunu imzalarla tespit ediyoruz. Onun için, iki defa 
ödeme söz konusu olmayacaktır efendim. Dolma 
şekliyle de olsa 60 saatin üstünde zaten verilme 
yok. Biz bunu, 60 saati 120'ye çıkaramayız. 

BAŞKAN — Zaten, «Ayda 60 saati geçmemek 
üzere» diye kayıt var. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu 
bakımdan, iki defa hakkın doğması bunu yükselte-
mez efendim. Zaten, çalıştığı saatler bellidir. Me
sela, ekim ayında, hem vergi işi için, hem de bütçe 
dolayısıyle çalıştığı takdirde, iki saat çalışıyorsa, 
günde iki saat çalışacaktır, dolayısıyla ayda 60 
saatten fazla mükerrer bir hak ortaya çıkmayacak
tır. Biz o şekilde anlıyoruz ve Komisyonun, Kon
seyin bu kararlan, bu görüşleri çerçevesinde de za
ten daha fazlasını da vermeye kanunen de hakkı
mız olmayacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
1 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1981 tarihin

den geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

5 . 5 . 1981 O : 1 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
' Efendim, teşekkür ederiz. 

3. — 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde 
Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 29.6.1956 
tarih ve 6763 sayılı Kanunla Değişik 5 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (2/49) (S. Sayısı : 183) (I) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasına ge
çiyoruz. 3 ncü sıradaki 10.6.1946 Tarih ve 4922 Sa
yılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Ka
nunun 29.6.1956 tarih ve 6763 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve bu konudaki İhtisas Komisyonu Ra
poru 183 sıra sayı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Konu ile ilgili ihtisas Komisyonu Sözcüsü ve 
Bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açı
yorum. Söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 
10.6.1946 Tarih ve 4922 Sayılı Denizde Can ve 

Mal Koruma Hakkında Kanunun 29.6.1956 Tarih 
ve 6764 Sayılı Kanunla Değişik 5 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı 
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 
29.6.1956 tarih ve 6763 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 5. — Milli ve Milletlerarası tanınmış 
tasnif kurumlarından verilen ve hükmü olan bir 
belgeyi haiz gemilere, belgesinde yazılı süre ve gö
rev için, ayrıca denetleme yapılmadan, denize el
verişlilik belgesi verilir. Ancak bu gibi kurumların 

(1) 183 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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tüzük ve kurallarınca denetleme dışında bıraktıkları 
kısımlarının denetlenmesi bu kanun hükümlerine gö
re yapılır. 

BAŞKAN — 1 net madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

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

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

yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

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

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederiz. 

4. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun 6 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/145) {S. Sayısı: 196) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında ki, 
1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununun 6 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas Komisyonu 
Raporu 196 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Konuyla İlgili İhtisas Komisyonu ve Bakanlık 
Sözcüsü yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Söz isteyen var mı?.. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 
1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir

likleri Kanununun 6 nci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun 6 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 196 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Görev
lerine Son Verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelik
lerinin Boşalması Halinde Yapılacak tşlem : 

MADDE 6. — Ticaret Bakanlığı veya görev
lendirdiği kuruluşlar veya merkez birliği (tarafından 
yaptırılacak soruşturma sonucuna göre göreviyle il
gili suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan 
kooperatif ve bölge birlikleri yönetim kurulu üyeleri 
ve denetçilerin görevlerine merkez birliğince; 

Ticaret Bakanlığı veya görevlendirdiği kuruluş
lar tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna gö
re suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve denet
çilerin görevlerine Ticaret Bakanlığınca; 

Son verilebilir. 
Göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi 

bir sebeple yönetim kurulu üyelikleri sona erenlerin 
yerleri yedeklerle de doldurulamadığı takdirde, ilk 
genel kurulda yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar, 

a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
b) Bölge birlikleri için Merkez Birliği, 
c) Merkez Birliği için Ticaret Bakanlığı, 
Tarafından ortaklar arasından geçici yönetim 

kurulu üyeleri seçilerek işlerin yürütülmesi sağla
nır. Denetçiler de aynı hükme tabidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında, önce Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımızın izahat vermesini rica 
edeceğim, buyurun. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihti
sas Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım; 1581 
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Ka
nunu, tarım kredi kooperatiflerinin statülerini, ku
ruluşlarını, görevlerini, yönetim esaslarını ve diğer 
hususları düzenlemektedir. Kanuna göre tarım kredi 
kooperatiflerinin görevleri; ortaklarının kısa ve orta 
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, ürünlerini de
ğerlendirmek, müştereken yararlanabilecekleri her 
çeşit makine, ekipman ve tesisleri temin etmek, 
üretim ve zaruri tüketim maddeleriyle üretim araç
larını toptan sağlamak, el sanatlarını geliştirmek ve 
mamulleri değerlendirmek, mesleki ve teknik yön
den bilgilerini artırmak, kurslar açmak ve seminer
ler tertip etmek, mevduat toplamak, bankacılık hiz
metleri ve diğer sigorta acenteliği yapmaktır. 

Böyle önemli görevleri olan, ekonomimizde fev
kalade önemli bir yeri olan tarım kredi kooperatif
leri; merkez birliği, bölge birlikleri ve kooperatifler 
olmak üzere örgütlenmiştir. Bu kooperatiflerin 
merkez birliği Ankara'dadır; 16 tane de bölge bir-
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ligi vardır Sayın Başkanım. Bu bölge birliklerine 
bağlı, 2242 tane de, yurt sathında geniş bir teşki
lata sahip olan kooperatifleri bulunmaktadır. 

Mevcut kanunda, bu kooperatiflerin çalışmasını 
Kolaylaştıracak bir düzenleme getirilmektedir. Meri 
mavzuattta, kanunun 6 ncı (maddesinde - önceki ka
nunda - sadece suçları dolayısıyla görevlerine son ve
rilenlerin yerine yenlilerinin atanması esası var idi. Her
hangi .bir şekilde yönetimde bir boşluk olduğunda, isti
fa veya bir başka şekilde, bunların nasıl seçileceği mual
lakta idi ve bu bir problem getirmekte idi. Böylece ye
ni yapılan düzenleme ile, yönetim 'kurulu üyelilklerinin 
boşalması halinde yapılan işlem diye, görevlerine son 
verilmesinden sonra, madde başlığı ilave edimiş ve 
ayrıca, «Herhangi bir sdbeple yöndüm kurulu üyelikleri 
sona erenlerin de yerleri yedeklerle doldurulur» denmek 
suretiyle fou kuruluşlara işlerlik kazandırılmıştır. 

<Bu amaçla düzenlenmiş bir tasarıdır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerimde söz almak isteyen var mı?.. 

Yolktur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum^ 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihindleın itiba

ren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum:, 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Ka'bul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimizde görüşülecek başlka tasarı ve konu 

olmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saat : 18,35 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

52 NCİ BİRLEŞİM 

5 Mayıs 1981 Salı 

Saat : 14,00 
I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Mad

desi ile 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncıü Madldtesıinin 
Değiştirümesıi'ne ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile 23)19 
ve 2320 sayılı Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sosyal GJüJvenli'k, İş ve 
İşçi Mşlkileri Komisyonu Raporu. (1/1120) (S. Sayı
sı : 193) 

2. — 24.2.1981 tarih ve 2416 sayılı 19811 Mali 
Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/47) (S. Sayısı* : 182) 

3. — 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can 
ve Mal Koruma Haıklkınldlakıi Kanunun 29.6.1956 
tarih ve 6764 sayılı Kanunlla Değişik 5 nci Maddesinin 
Değiştürilmösine Dair Kanun Tdklilfi ve İhtisas Ko
misyonu Raporu. (2/49) (S. Sayısı 183) 

4. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
•Birlikleri Kanununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve ihtisas Komisyonu Ra
poru. (1/145) fS. Sayısı : 196) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 182 

24 . 2 . 1981 Tarih ve 2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunimde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (2/47) 

MÜH GüvroEk Koaşeyi Başfcanfoğma 

24 Şubat 1981 tarih ve 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kamın 
Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur, 

Gereğini arz ederim. 
31 Mart 1981 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
NCLOÜ Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL1 GEREKÇE 

Yürürlüğe giren yeni vergi yasaları dolayısıyla Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatımın iş hacminde büyük 
artış olmuştur. 

Çalışmaların tatil günlerini de kapsayacak şekjüde yürütüfenesii dolayısıyla vergi işleri 'ile görevli persone
le 1981. Mali Yılı sonuna kadar, Bakan onayı ite ve 657 sayılı Yasanın 178 nci maddesi hükümlerine bağ
lı kalınmaksızın fazla çalışma ücretinin ödenmesi uygun göjtiUmüftür. 

Bütçe - Plan Komû^ayu Itapcvu 

TC 
Muti Güvenlik Konseyi 31 Mart 1981 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/47 
Karar No. : 71 

Miffi Gttventtk Konseyi Ba^aphğmB 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERStN'&n «24 . 2.-
1981 tarih ve 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunumda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi» 
Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesi «fazla çalışma ücreti»'ni düzenlemek
tedir. 

Anılan maddenin B/4 fıkrasında Maliye Bakanlığının Merkez Teşkilatında çalışan personel, Genel Büt
çeye dahil dairelerle, Katma Bütçeli idarelerin yıllık bütçelerinin hazırlanması ve Yasama Organlarındaki 
müzakeresi sırasında tatil günlerini de içeren çalışmaları nedeniyle ve Bakan onayı ile fazla çalışma ücreti -
ödenebilme imkanları getirilmiştir. 

Teklif ile aynı fıkrada yapılan değişiklikte lise fıkra kapsamına «yeni vergi kanunlarının uygulanması» 
ile ilgili çalışmaların da alınması ve «vergi işlerli ile ilgili personele» de fazla çalışma ücreti ödenehüme im
kanı sağlanmış olmaktadır. 
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Verıgü 'işlerinde sürat ve iş yığılmasını önleyecek mi. tef ilete olan teklif Komisyonumuzca olumlu bulunmuş 
ve değişikliği düzenleyen 1 noİ madde ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 mcü maddeler aynen fca-ı 
bul edilmiştir 

Milli Güven&k Konseyinim onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amirali 

/Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mfy, Kd. AHb. 

,Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

• 

Üye 

Başkam Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz, Kd.Kur, Alib. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
M*y. Kd. Bnlb. 

(Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

lÜye 
Berki MELLİ Serpil ULÜER 

Başkamı Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

N%< Kld. Alb. 

ıüye 
Nazmi BİLGİÇ 

lÜye 
Doğan KAYRAN 

i 

TEKLİF 

24 . 2 . 1981 Tarih ve 2416 Saydı 1981 MaM Yılı 
Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun 37 nci maddesinin B/4 fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir, 

4. Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin yıllık bütçelerinin hazırlanması, Yasama 
Organlarında müzakereleri ve yeni vergi kanunlarının 
uygulanması nedeniyle, Maliye Bakanlığının tatil gün
leri ve günlük kanuni çalışma saatlerini aşan çalışma 
özelliği dikkate alınarak Bakanlık Merkez Teşkila
tında çalışan personele 1 Eylül 1981 - 28 Şubat 1982 
tarihleri arasında, vergi işleri ile görevli personele 
19811 matö yıllı sonuna [kadar, ayda 6Q saatli geçmemek 
üzere, 657 sayılı Kanunun değişik 178 nci maddesi 
hükümlerine bağlı kalınmaksızın (A) fıkrasında be
lirtilen azami miktarın iki katına kadar fazla çalışma 
ücreti ödenir. 

Bu hükümden istifade 
onayı ile saptanır* 

edecek personel Bakan 

'MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1981 tarihin
den geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu Kanunu Maliye Bakanı yü-

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

24 . 2 . 1981 Tarih ve 2416 Saydı 1981 Mali Yılı 
Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir, 

— Teklifin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3, 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen 

— Teklifin 3 nci maddesi aynen 

Milli GüVenlik Konseyi 182) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 183 

1 0 . 6 . 1946 Tarih ve 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkında Kanunun 29 . 6 . 1956 Tarih ve 6763 Sayılı Kanunla 
Değişik 5 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

ve İhtisas Komisyonu Raporu. (2/49) 

1 Nisan 1981 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal iKanunıa ttafldkındaki Kanunun 29.6.1956 ttantöh ve 6763 
saydı Kanunla Değişik 5 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nejat TÜMER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
MIIH Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

10 Haziran 1946 tarihli 4922 sayılı «Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun» un 5 nci maddesi 
hükmü, «Milletlerarası tanınmış tasnif kurumlarından (Löydlar) verilen ve hükmü olan bir belgeyi haiz yük 
gemilerine, belgesinde yazılı süre ve görev için, ayrıca denetleme yapılmadan, yola elverişlilik belgesi veri
lir.» Bu mahiyetteki bir belgeyi yalnızca milletlerarası tanınmış tasnif kurumlarına inhisar ettirmiş ve milli 
tasnif kurumlarına bu hakkı tanımamıştır. Bu ayrıcalık, milli tasnif kurumlarını bir bakıma kanunen yeter-
sizmiş gibi kaibul etmektedir. Bu hal, bu alanda Türk Bayraklı gemileri ecnebi tasnif kurumlarına kayıtla
maya tevcih etmektedir. Yabancı tasnif kurumları malum olduğu veçhile, verdikleri her belge için ücret al
makta ve bu ücretin büyük bir kısmı kurumun ait olduğu memlekete döviz olarak transfer edilmektedir. 

Saniyen, 4922 sayılı Kanunun neşir tarihi olan 10 Haziran 1946'da milli bir tasnif kurumu mevcut de
ğil idi. Kanun vazmın, Kanunim 5 nci maddesine mevcut olmayan milli tasnif kurumunu dahil etmediği dü
şünülebilir. 

«Türk Loydu», 26 Şubat 1962 tarihinde 6235 sayılı Kanun ve talimatlara uygun ve milli bir tasnif kuru
mu olarak kurulmuştur. 13 Temmuz 1967 tarihli ve 903 sayılı Kanun gereğince otomatik olarak bir Vakıf 
haline dönüştürülmüştür. Kuruluşundan bu yana geçen 20 yıl zarfında gerek teşkilat ve gerekse eleman yön
lerinden yeterli ve yetenekli bir tasnif kurumu haline gelmiştir. 

1973 senesinde de dünyanın en büyük tasnif kurumlarından biri olan Norveç Löydunun müracaatı üze
rine, Norveç Loyduna kayıtlı gemilerin Türkiye ve komşu memleketlerde yapılacak sörveylerinin kendi nam
larına Türk Loydu Vakfı tarafından yapılması hakkında anlaşma yapmış olup tatbikat devam etmektedir. 

1978 yılında Alman Loydu, 1979 yılında da İtalyan Loydu Türk Loydu Vakfına müracaatla kendilerinin 
TürkiyeMe temsil edilmelerini ve klaslı gemilerinin Türkiye'deki sörvey. hizmetlerinin yürütülmesini talep 
etmişlerdir. Keza Milletlerarası niteliğe sahip bu kuruluşlarla da ilişkiler devam etmektedir. 

Böylece, Türk Loydu Vakfı'nm yeterliliği tescil edilmiş ve ayrıca da yurda döviz kazandırıcı bir kuruluş 
vasfını kazanmıştır. 
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Yukarıda belirtilen sebeplerden, memleket menfaatleri ve denizciliğimizin gelişmesine uygun bir faaliyet 
göstermekte olan Türk Löydu Vakfının da yabancı tasnif kurumlarına tanınan hak ve selahiyetlere sahip 
olması uygun ve zaruri görülmektedir. 

Bu nedenle, 4922 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 'başına «Milli ve» kelimeleri ilavesi ile aynı maddenin 
«Yük» kelimesinin kaldırılması suretiyle aşağıdaki şekilde tadili uygun görülmektedir. 

İhtisar Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 4 Mayıs 1981 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 2/49 
Karar No. : 40 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in «10 . 6 . 1946 
tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 29 . 6 . 1956 tarih ve 6763 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci mad'desinin değiştirilmesine dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Teklifin gerekçesinde geniş şekilde açıklandığı gibi, 4922 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükümlerine göre 
Milletlerarası tanınmış tasnif kurumlarından (Loydlar) verilen bir belgeyi haiz yük gemilerine, belgelerinde 
yazılı süre ve görev için, ayrıca denetleme yapılmadan, yola elverişlilik belgesi verilmektedir. 

Ancak, sözü edilen maddede bu mahiyetteki bir belgenin verilme yetkisi yalnızca Milletlerarası tasnif 
kurumlarına inhisar ettirilmiştir. 

4922 sayılı Kanunun yayımı tarihinde her ne kadar milli bir tasnif kurumu oluşmamış ise de, 26 Şubat 
1962 tarihinde 6235 sayılı Kanun ile milli bir tasnif kurumu kurulduğu ve zaman içerisinde gelişme kay
dederek yeterli duruma geldiği gerçeği karşısında ve gereksiz döviz kaybı dikkate alındığında, yetersiz veya 
yorum eksikliğine sebebiyet veren 4922 sayılı Kanunun '5 nci maddesinde gerekli değişikliğin yapılması zorunlu 
görülmektedir. 

Ayrıca, 1973 yılında Norveç Loydunun, 1978 yılında Alman Loydunun ve 1979 yılında da İtalyan 
Loydunun Türk Loydu Vakfına müracaatla kendilerinin Türkiye'de temsil edilmeleri ve klaslı gemilerinin 
Türkiye'deki sörvey hizmetlerinin yürütülmesi yolundaki başvuruları dikkate alındığından, Türk Loydunun 
yeterli duruma geldiği ve kendisini kabul ettirdiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Aslında fiilen işlemekte olan bir sistemin yasal yorumunda eksiklik bulunan yönünü düzeltmek amacıyla 
hazırlanan teklif Komisyonumuzca olumlu bulunduğundan maddelerin gülüşülmesine geçilmiş ve değişikliği 
düzenleyen 1 nci madde ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 nci ve 3 ncü maddeler aynen benimsen
miştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı 
Cumhur EVCİL Altay TOKAT Dinçer İNCE 

•Kur. AH). Kur. Yb. Kur. ©nb. 

Üye Üye 
Ahmet ÖZTEKER Tahsin EKİNCİ 

Kur. Bnb. Mly. Bnb. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 183) 
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TEKLİF 

10 . 6 . 1946 Taıüh ve 4922 Sayılı Denizde Can ve 
Maö Korama HaMtınday Kanunun 29 . 6 . 1956 
Tarih ve 6763 Sayılı Kanunla Değişik 5 nd Mad

desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 10 . 6 . 1946 tarih ve 4922 sayılı 
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 
29 . 6 . 1956 tarih ve 6763 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Milli ve Milletlerarası tanınmış tas
nif kurumlarından verilen ve hükmü olan bir belgeyi 
haiz gemilere, belgesinde yazılı süre ve görev için, 
ayrıca denetleme yapılmadan, denize elverişlilik bel
gesi verilir. Ancak bu gibi kurumların tüzük ve 
kurullarınca denetleme dışında bıraktıkları kısımları
nın denetlenmesi bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

10 . 6 . 1946 Tarih ve 4922 Saydı Denizde Can ve 
Mali Korama Hakkındaki Kanunun 29 . 6 . 1956 
TaıiHı ve 6763 Saydı Kanunla Değişik 5 nci Mad

desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

!>•<< 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 183) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 193 
854 Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesi ile 1475 Sayılı 
1§ Kanununun 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde ile 2319 ve 2320 Sayılı Kanunlara Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, 

İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1 /120) 

TC 
Başbakanlık U *™™ ^S0 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dâiresi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-619/07142 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 7.1İJİ980 tarihinde kararlaştırılan «854 Sa
yılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesi üe 1475 Sayjlı İş Kanununun 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bîr Ek Madde ile 2319 ve 2320 Sayılı Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kamun Tasa
rısı» jfie gerekçesi ekli olarak göreddıliitonûştir. 

GereâJinü emirlerine arz ederim^ 
Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci maddesi ile 1475 saydı İş Kanununun 14 ncü maddesinde yer alan 
«Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren» deyimi «12.7.1975 tarihinden itibaren», «Bu Kanunun neşrinden evvel 
deyimi» «12.7.1975 tarihinden evvel» şeklinde değiştirilmiş ve 1475 sayılı İş Kanununa bir ek madde eklenmiş
tir. 

Ayrıca, 2320 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun kıdem tazminatlarının vergiden istisna edlit-
meşine ilişkin 25 nci maddesinin 7 numaralı fıkrası yeniden düzenlenmiş ve bu düzenlemenin 12.9.1980 tarihin
de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Mezkûr Kanun hükümlerine göre 12.9.1980 ile Kanununun yayımlandığı 
23.10.1980 tarihleri arasında eski hükümlere göre yapılan kıdem tazminatı ödemelerinin geri alınması söz ko
nusu olmayıp, Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 numaralı fıkrasındaki istisna haddinin 2320 sa
yılı Kanunla değiştirilmesi nedeniyle, 12.9.1980 tarihinden geçerli olan bu yeni tavanın üstünde kalan kıdem 
tazminatı tutarlarının vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Bu vergilendirmede uyulacak şekil şartlarını, ödeme 
usullerini ve uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenle mek amacıyla 2319 ve 2320 sayılı Kanunlara Üç Geçici 
Madde eklenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 1926 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin ikinci fık
rası ve 1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin ikinci fıkrasında; bu kanun
ların neşrinden itibaren işyerlerinin devri veya herhangi <bir surette el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem taz
minatlarından her iki işverenin sorumlu olacağı, bu kanunların neşrinden evvel işyerinin devrinde veya 
herhangi bir surette el değiştirmesi halinde de devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem 
tazminatarından yeni işverenin sorumlu alacağı bföHrtilmiştü\ı 
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1926 ve 1927 sayılı kanunların neşir tarihinin 12 . 7.1975 olması nedeniyle işverenlerin sorumlulukları
nın 'da (bfu tarihten (itibaren veya bu tarihten evvel değişik biçimde başlaması gerekirken 2319 ve 2320 .sayılı 
kanunların 23 Ekim 1980 tarihinde neşri nedeniyle işverenlerin sorumluluklarının 23 Ekim 1980 tarihine 
göre doğduğu şekilde tefsire müsait olmuştur. 

(Nitekim, 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madeniler Hakkındaki Kanun gereğince Etibank Genel 'Müdür
lüğünce devralman işyerlerinde 1927 sayılı 'Kanuna göre eski ve yeni işverenlerin işlemiş kıdem tazminatların
dan müştereken sorumlu olmallan gerekirken 2320 sayılı Kanunun 23 Ekim 1980 tarihinde neşredilmesi ve 
1927 sayılı Kanunun neşrine göre bir düzenleme yapılmaması nedeniyle eski işverenlerin sorumluluktan kur
tulmaları imkânı olduğu görüşü ileri sürülmektedir. 

Kanun koyucu tarafından ıböyle bir hal amaçlanmadığından 1926 ve 1927 sayılı kanunların neşir tarihle
rinin maddede belirtilmesi uygun bulunmuştur. 

'Madde 2. — 2320 sayılı Kanun değişikliğinden önce «İşten Çıkma Tazminatı» Gelir Vergisinden istisna 
edilmiş iken, bu Kanunla münhasıran 1475, 854 ve 5953 sayılı kanunlara göre ödenecek kıdem tazminatları 
Gelir Vergisinden istisna tutulmuştur. 

Böylece, ıkanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulan Basın İlân Kurumu, Türk Standartlar 
Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Ticaret Odaları, Türkiye Sa
nayi Odaları, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Sınai Eğitim ve Geliştirme 
Merkezi, ve İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi ve benzeri kurum ve kuruluşların, haklarında 1475, 8(54, 5953 
veya 5434 sayılı Kanun 'hükümleri uygulanmayan personeline ve kamu kuruluşlarında idarî sözleşme İle ça
lışanlara kıdem tazminatı niteliğinde ödenecek tazminatların tamamının vergilendirilmesi gerekmiştir. 

Bu tür personelin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 25 nci maddesinin 7 nci fıkrası kapsamı 
dışında bırakılması hakkaniyete uygun düşmediğinden, tazminatlarının 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü mad
desindeki esaslar ve miktarlara göre 'ödenmesi uygun bulunmuştur. 

Madde 3. — Bu maddeyle 2319 ve 23!20 sayılı kanunlara üç geçici madde eklenmektedir, 

1 nci geçici madde hükmü ile işvereni/erin 12.9.1980 ile 23. 10.1980 tarihleri arasında, hizmet erbabına 
•ödemiş oldukları kıdem tazminatlarının 2319 ve 2320 sayılı kanunlarla getirilen yeni tavam aşan kısımlarını 
herhangi bir nedenle geri almaları, istemeleri veya kanuni kesintiler dışında eksik ödemeleri önlemektedir. 

2 nci geçici madde ile 12.9.1980 ile 23 .10. 1980 (tarihleri arasında işten ayrılan hizmet erbabına henüz 
ödenmemiş kıdem tazminatlarının Gelir Vergisi Kanununun 2320 sayılı Kanunla değişik 25 nci maddesinin 
7 numaralı fıkrasına göre hesaplanacak istisna tutanını aşan kısmının ödendiği esnada işverence vergi tevki-
fatına tabii tutulması öngörülmektedir. 

3 ncü geçici madde hükmü ile de 1!2.9. 1980 ile 23 . 10. 1980 tarihleri arasında işten ayrılan hizmet er
babına ödenen kıdem tazminatlarının işverenlerce bildirilmesi, bu ödemelerin vergilendirlmesi, verginin öden
mesi ve vergilendirmeye ilişkin diğer şekil şartları düzenlemektedir. Yapılan düzenlemeye göre bu tarihler 
arasında kıdem tazminatı ödemiş olan işverenler yaptıkları bu ödemelerle diğer yıllık ödemeleri ve bunlara 
ilişkin bilgileri gösterecekler ve her hizmet erbabı için ayrı ayrı düzenlenmiş tasdikli Ibirer cetveli vergi sorum
lusu olarak bağlı oldukları vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığına verecekler ve vergi dairesi de bu cetveller 
üzerinden hesaplayacakları vergi farklarını kıdem tazminatı alan hizmet erbabına tebliğ edecektir. Mezkûr 
vergi barkları tebliğ tarihini takibeden on iki ay içinde ve altı eşit taksitte ödenecektir. Ödemeye ilişkin hu
suslarda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

İşverenlerin (jmühtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi 

vermeleri veya süresinde bilgi vermemeleri halinde uygulanacak müeyyideler de bu maddede düzenlenmek 
tedûr. 

Madde 4. — 23(19 sayılı Kanunun 1 nci ve 2320 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerini yürürlük tarihlerine 
paralel olarak, bu Kanunun da 12.9.1980 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 

Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

MİM Güvenik Konseyi (S. Sayısı : 193) 
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Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Rapora 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu 

Esas No. : 1/120 
Karar No. : 4 

27 Nisan 1981 

MUM Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanan «854 Sayılı Deniz îş Kanununun 20 nci maddesi ile 1475 sayıiü îş Kanu
nunun 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve hu Kanuna Bir Bk Madde Me 2319 ve 2320 Sayılı Kanunlara 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 27 Kasım 1980 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilmiştir. , 

Tasarı Komisyonumuzca incelenmiş ve aynen benimsenmiştir, 

MÜH Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur, 

Başkan 
Talât SARGIN 
Prs. Kd. Alb. 

Üye 
Rüştü ALT AY 

Sos. Güv. Bakanlığı 
Başmüşaviri 

Üye 
Erberk İNAM 

Dz. Öğ. Vb. 

Üye 
A. Haydar ŞEŞENOĞLU 

Çalışma Bakanlığı 
1. Hukuk Müşaviri 

Üye 
Fazıl KAYNAKDEMİR 

Hv, Prs. Bnb, 

Üye 
M. Ali İNAL 

Çalışma Bakanlığı 
Araştırma Kur. Bşk. 

Üye 
Mehmet ÖKTEN 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Gn. Md. Başyardımcısı 

Üye 
Yakup USLU 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Gn. Md. Müşaviri 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 193) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

854 Sayılı Deniz tş Kanununun 20 nd Maddesi İle 1475 Sayılı İş Kanununun 14 ncü Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile 2319 ve 2320 Sayılı Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 2319 sayılı Kanunla Değişik 20 nd maddesi ile 1475 sayılı 
İş Kanununun 2320 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin «Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren» deyi
mi «12 ,. 7 . 1975 tarihinden itibaren» ve «Bu Kanunun neşrinden evvel» deyimi de «12 . 7 , 1975 tarihinden 
evvel» sekilinde değiştirilmiştir, 

MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Kanun veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların hak
larında 1475, 854, 5953 ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında 
sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre her ne ad altında olursa olsun kıdem 
tazminatı niteliğinde yapılacak ödemeler kıdem tazminatı sayılır ve bu kanunun 14 ncü maddesindeki esas
lara ve miktara göre ödenir,: 

98 noi maddenin ilgili hükmü, bu maddeye aykırı hareket ödenler hakkında da uygulanır. 

MADDE 3. — 2319 ve 2320 sayılı Kanunlara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir,! 

GEÇİCİ MADDE 1. — 12.9.1980 ite 23.10.1980 tarihleri arasında işten ayrılan hazmet erbabına ödenen 
veya hak etmiş olmakla beraber henüz kısmen veya tamamen ödenmeyen kıdem tazminatlarının, 854 sa
ydı Deniz İş Kanununun 2319 saydı Kanunla değişik 20 noi maddesi ile 1475 saydı İş Kanununun 2320 ısa-
ydı Kanunla değişik 14 ncü maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan miktarı veya tavanı aşan kısım
ları, işverenler tarafından her hangi bir nedenle hizmet erbabından geri istenemez, alınamaz veya yapdacak 
kanuni kesintiler dışında eksik ödenemez, 

GEÇİCİ MADDE 2. — 12.9.1980 ile 23.10.1980 'tarihleri arasında işten ayrılan hizmet erbabına her han
gi bir sebepte ödenmemiş 'bulunan kıdem tazminatlarının vergiden istisna edilecek kısmı, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 2320 saydı Kanunla Değişik 25 nci maddesinin 7 ncl fıkrasına göre hesaplanır ve istis
na miktarını aşan kısmı, ödemenin yapıldığı anda, Gelir Vergisi Kanununun işten ayrdma tarihinde yürür
lükte bulunan hükümlerine göre işverenlerce vergi tevkifatına tabi tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 12.9.1980 ite 23.10.1980 tarihleri arasında işten ayrdan hizmet erbabı ite ilgili 
olarak işverenler (Genel ve Katma Bütçeye dahil idareler, Mahali İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
Dönersermayeler ve Fonlar ite diğer kamu kurumları dahil), her hizmet erbabı için ayrı ayrı olmak üzere, 
ödedikleri kıdem tazminatının miktarını, bunlar üzerinden tevkif ettikleri, işten ayrılan hizmet erbabına yap
tıkları diğer ydlık ücret ödemeleri ile bunlar üzerinden tevkif ettikleri vergileri, hizmet erbabının kıdem taz
minatına esas hizmet sürelerini, kıdem tazminatının vergiden istisna edilen miktarlarını ve hizmet erbabı
nın adı soyadı ve adreslerini gösterir cetvelleri ikişer nüsha olarak düzenlemek, tasdik etmek ve bir nüsha
sını bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı oldukları vergi daire
lerine, diğer nüshasını Maliye Bakanlığına göndermek zorundadırlar,! 

Vergi daireleri tarafından işverenlerce verilecek cetveller üzerinden 193 saydı Gelir Vergisi Kanununun 
2320 saydı Kanunla Değişik 25 noi maddesinin 7 nci fıkrası hükmü dikkate alınarak, her hizmet erbabı 
için ayrı ayrı hesaplanacak vergi farkları bir ay içinde ihbarname ile hizmet erbabına teblğ edilir. Bu surette 
tebliğ edilen vergi farkları tebliğ tarihinde 1980 takvim ydına ilişfclin olarak ikmaten tarh olunmuş addolunur^ 

Hizmet erbabı kendilerine tebliğ edilen bu vergileri, tebliğ tarihini rakip eden 12 ay içinde ve 6 eşit tak
sitte kendiferine töblagatı yapan vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. Vadesinde ödenmeyen vergiler için 
6183 saydı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır, 

IMİffi Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 193) 
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SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE ÎŞÇt İLİŞKİLERİ KOMİSYONU METNİ 

854 Saydı Deniz İş Kanununun 20 nd Maddesi İle 1475 Saydı İş Kanununun 14 ndi Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde İle 2319 ve 2320 Sayılı Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi 

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. 

(mâm1 Konseyi ' ( S ^ s ı : 493) 
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(Hükümetin teklifi) 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yıllık beyanname veren mükelleflerin, bu madde hükmüne gö
re 1980 takvim yılı geliri olarak vergilendirilen ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamelerine dalhil edilmez 
ve bu maddeye göre ödenen vergiler yıllık beyannameler üzerinden yapılacak vergilerden maihsup edilmez., 

işverenlerin (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi 
vermesi veya süresinde ıbilgi vermemesi nedeniyle zamanında tartı ve tahsil edilemeyen vergiler, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre cezali' olarak işverenler adma tartı olunur. İşverenlerin münhasıran 
bu surette ödeyecekleri vergiler için asıl mükelleflere rûcu hakkı saklıdır, 

MADDE 4. — Bu Kanun Resmi Gazetede yayımlandığında, 12 
girer, 

9 , 1980 tarihinden itibaren yürürlüğe 

MADDE 5. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7 . 11 . 1980 

Başbakan 
Bt Ulusu 

Devlet Bak. • Başbakan 
Yrd< 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M» N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
Kt Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Drt St Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
tt Evltyaoğlu 

Devlet Bak. • Başbakan 
Yrd. 

Tt özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

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

Çalışma Bakanı 
Prof Dr% T, Esener 

İmar ve iskân Bakanı 
Dr< S, Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
St Side 

Devlet Bakanı 
Prof, Drt l. öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü, H, Bay ülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H< Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R, Baturalp 

Devlet Bakanı 
Af, özgüneş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. Ti önalp 

Ulaştırma Bakam 
N, özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
Şı Kocatopçu S* Bingöl 

Köy işleri ve Koop. Bakam 
M, R* Güney 

Kültür Bakam 
C, Baban 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, özgül 

İMİM GüvenMk Konseyi (S. Sayısı : 193) 
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(Sosyal Güvenlik tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MİM Güvetük Konseyi (S. Sayısı : 193) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 196 

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas 

Komisyonu Raporu (1 /145) 

TC 
Başbakanlık 25 Şubat 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-773/01670 

MİLLÎ GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Balkanllığmca Ihlazııröanaın ve Bat̂ kaoıllığınııza ıırzı Bakanlar Kurulunca 21.2.1981 tariMnıdle fcaraıiaş-
tıırılaaı «1581 Sayılı Taırıım 'Kredi Kooperatfîfferi ve İMrlilkieri Kanununun 6 ncı Madidaslitnin Deipştuibne&inc 
Dair Kamun Talsıaarısaı» ile gerekçesli eMi olarak gönderilmiştir^ 

Gereğini cımlir'leriınte arz ©derlinı.! 
Bûlend Ulusu 

Barbakan 

GEREKÇE 

' Kanunun uygul'anima'sı sırasında, 6 ncı maddenin son fıkrasının yalnız görevden çekilme halllini kapsadli)-
ğı görülmüştür. Bu durum yönetimde boşluğa yol açmaktadır. Görevden alma dışındaki sebeplerle Merkez 
Birliği Yönettim Kurulundaki Üyeliklerin 'boşalması ve yedeklerle ekseriyetin sağlanamaması halinde, Kanun
da hüküm .sevkedÜlmıedliği görüümüşıtür. 

Değişiklikle, öiiüm, isitüıfa, ıtuitüklulıulk, devamllı hastalık, yurlt dışına ayrıllma,, talbiyetlfien çıkma ve anasöz-
leşmedie belirtilen diğer nedenlerle Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 'boşalması ve yedeklerle idle ekseriyetin sağ
lanamaması halinde uygulanacak esaslar tespilt edilmektedir. 

Bu şekilde Merkez Biriciği yönetimlinin aksamıadan ve kesintisiz devamı sağlanmış olmaktadır. 

İhtisas Komisyonu (Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/145 4 Mayts 1981 
Karar No. : 39 

MÜOIi Güvenfflilk Konseyi Başlkanlığma 

«1581 Sayılı Tarım Kredi 'Kooperatifleri ve Birilik leni Kanununun 6 ncı Madtitesinlin Değişjbkülimiesıiine 
Dair Kanun Tasarısı» i İlgili 'Bakanlıklar temsıiMerinin de katıldığı Komisyon toplantılarında, inceTenmiilşttlir. 

Anılan Kanunun 6 ncı maddesi, suç işlemeleri halinde Yönelim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin görev
lerine son veri'lmesinıi ihtiva dtae'ktedlir. Madde; ölüm, istifa, ıtuıtukluluk, ıdlevamlı hastalık güibi herhangi 'bir 
sdbepte Yönetim Kurudu Üyelikleri ve Murakıplık görJvıleri son bulanları kapsamına almamakta ve 'bu du
rum, görevlerin yerine getirilmesinde aksamalara neden olmaktadır., 
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Hükümet tarafından ıhazırlanaın Kanun Tasarnsı, *bu ihtiyacı karşılanıalk üzere haızadammış olup, Komis-
yonuımıuzca da uygun mtütaılaa lödlimeiktetdir. 

Raporumuz Mili Güvenlik Konseyinin onaıyma arz edlilmökltedıir. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Kuır. Allb. 

Proje Yötküsi 
ibrahim YILDIRIM 

Kur. Ylb. 

Üye 
Serpil ULUER 

SVL Uzman 

tüyö 
Nevzat CİZRE 

Tk. ©ak. Teşkilâtlandırma 
Gen^l Müdürü 

Üye 
AbdMkadk AKYEL 

Dev. Fer. Dairesi 
Uzman 

(Üye 
Okan UCUZCU 

Mal. Bak. ©Üt. ve Mali Kont. Gen. 
Müd. Müşaviri 

Mili Güvenlik Konseyi S. Sayısı : 196 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1581 Sayın Tarım Kredi Kooperatifleri ve BirlMeı'i 
Kanununun 6 ncı Mjadıdıesutin Değiştitfflmtesünıe Bıallr 

Kıamuin Tasarısı 

MADDE 1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Koopera
tifleri ve Birlikleri Kanun'unun 6 inci maddesi aşağı
daki sakilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Görev
lerine Son Verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 
Boşalması Halinde Yapılacak İşlem : 

Madde 6. — Ticaret Bakanlığı veya görevlendir
diği kuruluşlar veya merkez birliği tarafından yaptırı
lacak soruşturma sonucuna göre göreviyle ilgili suç 
işledikteni veya kusurlu oldukları anlaşılan kooperatif 
ve bölge birlikleri yönetim kurulu üyeleri ve denetçi
lerin görevlerine merkez birliğince; 

Ticaret Bakanlığı veya görevlendirdiği kuruluşlar 
tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna göre suç 
işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin görev
lerine Ticaret Bakanlığınca; 

Son verilebilir. 
Göreve son verilmıe, çekilme veya diğer herhangi 

bir sebeple yönetim kurulu üyelikleri sona erenlerin 
yerleri yedeklerle de doldurulannadığı taikdirde, ilk 
genel 'kurulda yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar, 

a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
ib) Bölge birlikleri için Merkez Birliği, 
c) Merkez Birliği için Ticaret Bakanlığı, 
Tarafından ortaklar arasından geçici yönetim kuru

lu üyeleri seçilerek işlerin yürütülmesi sağlanır. Denet
çiler de aynı hükme tabidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayuma tarihtindıen jltüba 
ren yürürDüğe girer. 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

1581 Sayıh Harun Kredü Kooperatifleri ve BÜrHderi 
Kanununun 6 inci Maıdlttesünin DeğişÜktlmeâinıe Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1581 saydı Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun 6 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin görevleri
ne son verilmesi ve yönetim kurulu üyeliklerinin bo
şalması halinde yapılacak işlem: 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

MADDE 2. 
nimserarniştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen be-
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(Hiüküinıötin Teklifli) 

;]VfADDE 3- •—• Bu Kanun bükümtaM Baklanlar 
Kuınuılm yürütür. 

(İhtisas Komisyonu Metni) 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü maddesi aynen be-
nimısıentmiştir. 

2L2.19&1 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
î. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
M. Özgünes 

Milli ıSaıvunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

Maliye Bakan» 
K. Erdem 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Ş. Kocatopçu 

îmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. V 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

[•— >• 
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