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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

16 Ekim 1981 Cuma 

9/14 Esas Numaralı Soruşturma »Komisyonuna 
yeniden süre verilmesine dair (3/111) ve 

9/15 Esas Numaralı, Bayındırlık eski Bakanı Se-
lahattin Kılıç hakkında açılan soruşturmaya Enerji 
ve jTabii Kaynaklar Bakanlığı döneminin de dahil 
edilmesine ve Komisyona yeniden süre verilmesine 
dair (3/112) 

Komisyon başkanlıkları tezkereleri kabul olundu. 
Siyasi partilerin feshine dair (2/74) (S. Sayı

sı : 282), 

21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında (2/68) (S. Sayı
sı •: 271), 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik 
yapılması hakkında (2/70) (S. Sayısı : 272), 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında (2/69) (S. Sayısı.z 273), 

1. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununa 2299 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 1 nci Maddenin Birinci ye İkin
ci Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 
ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/248) (S. 
Sayısı : 291) (1) 

(1) 291. S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nununun 46 ncı maddesinin (b) ve (c) bentlerinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/73) (S. Sayısı : 281) ve 

353 sayılı Askeri 'Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanunu ile 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununda Değişiklik yapılması hakkında (2/76) 
(S. Sayısı : 283) 

Kanun teklifleri de kabul edildi. 
Gündemin 7 ila 38 nci numaraları arasında yer 

alan kanun tasarı Ve teklifleri okunarak bilgiye su
nuldu; bu kanun tasarı ve tekliflerinin gelecek bir
leşimlerde görüşülecekleri açıklandı. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün Ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
12.36'da son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

ıBAıŞKAN — Gündemlimize göre, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemin 1 nci sırasında yer alan, 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununa 2299 sayılı Kanunla Eklenen Ek 
1 nci Maddenin Bdrinci ve İkinci Fıkralarının De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dalir Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Orgenerali Kenan EVREN (Devlet Babanı, Gertefflkwıraay ve MüRfi Güvendik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER i: Or&ertera» JNiMtfifc ERSİN CK.K.K. ve 'MIH GliîvenSPk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahısün ŞAHtNlKAYA (Hv.K.K. ve MM G'üventt Konseyi Üyesi) 
Or&mirial Ne|at TÜMER ı(Dz. K.K. ve MIİDI Güvenlik Konseyi Üyeyi) . 

Ojlgenerol iSedlat iCELASUN <J, Gn. K. ve M » GÜivtenÖt Konseyi Üyesi) 

IBAŞKAN — Milli Güvenlik Koinsieyıiınlin 7<6 ncı Birleşimini ,açıyorum.j 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

- 438 — 
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Bu rapor, '291 «ıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmış
tır. 

Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
tem'silcül'eri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum ve genel bir izahat vermek üzere ilk sözü, Ko
misyon Sözcüsü Başkaynıaik'a bırakıyorum. 

Buyurun efendim. 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli ISavunma Komisyonu Başkam) — 
»Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
20.3.1980 tarihinde, 2299 sayılı Yasa ile, yabancı ül
kelerde işçi sıfatıyla çalışan kişilerin orada oturma !iz-
ni oflm&sı ve en az bir yıl1 çalışmış ölimıafan şaftı ie, 'bu
lundukları yer konsolosluklarından alacakları bir bel
ge ile askerlik şubelerin© müracaat ettiklerinde ve 
1.3.1980 'tarihindeki resmi kur üzerinden 440 bin 'li
ranın karşılığı olan, çalıştıkları ülke parasını, Mali
ye Bakanlığı nezdinde Mıilli Savunma Bakanlığı adı
na açılacak 'özel bir hesaba kaydettirmeleri halinde ve 
aynı zamanda 'iki aylık temel askerlik eğitimini! de 
yapmaları şartıyla, l'l'l 1 ve 1076 sayılı Kanunlarda 
öngörülen askerlik mükellefiyetini yerine getirmiş ola
cakları kabul edilmişti. 

Bu uygulama günümüze kadar gelmiş bulunmakta
dır; ancak, o tarihlerde kabul buyurulan bu 440 bin 
liralık miktar, bilahara az bulunarak, 27 Kasım 1980 
tarih ve 8/19'18 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ve 
0 tarihteki kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasına 
göre iki katma çıkarılmıştı. Dolayısıyla, 1.3.1980 tari
hi itibariyle 880 bin liranın karşılığı, çalıştıkları yer ya
bancı ülke parasını, Maliye Bakanlığındaki Milli Sa
vunma Bakanlığının özel hesabına yatırmaları koşu
luyla askerliklerinii yapıyorlardı. 

Bu paranın miktarının zamanla azalmış olması ve 
Bakanlar Kurulunun, o tarihteki kanunun «440 bin 
lirayı iki katına kadar artırır» hükmüne göre, birden 
iki katına artırmış olması, öyle zannediliyor ki, uy
gulamada birtakım sakıncalar ortaya 'koymuş ve do
layısıyla Hükümet, söz konusu 2299 sayılı Yasamın 
1 nci maddesinli değiştirerek, bu miktarı 800 bin li
raya çıkarmayı öngörmüş; 800 bin liraya çıkarırken 
de - peşin para ödeme koşulu İle - 880 bin lirayı öde
yenlerle $80 bin lira üzerinden askerlik yapıp, halen 
bu parayı taksit taksit ödeyenlerin de ı80 bin liralık 
kısmının ilgililere iadesini isteyen bir yasa tasarısı 
getirmiş bulunmaktadır, 

Konu Komisyonumuzda incelenrniiş, prensibi ay
nen benimsenmiş ve Komisyonumuz konuyu Yüce 

Heyetin takdir ve tensiplerine sunmaya karar vermiş
tir. 

Maddelere geçildiğinde daha 'teknik bilgi arz ede
ceğiz. 

Öyle zannediyorum ki, Hükümet temsilcileri de 
bugüne kadar kaç kişinin bundan faydalandığını, tat
bikatın halen hangi aşamada bulunduğunu arz edecek
lerdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Maddelere geçildiğinde, bunun öde

me şekli üzerinde ve bazı konularda Sorular soracağız. 
Zaten biz de prensip olarak buna taraftardık. Hakika
ten, bir kararla birdenbire iki katına çıkarılmıştı. Bu 
gelen Vatandaşlar arasında bazı sızlanmalara sebep 
oldu; çok kimsenin bunu ödemekte güçlük çektiği 
ifade edildi. 

IHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
'Sayın Başkanım, bir konuyu tutanağa geçmesi açısın
dan kısaca arz edeyim. 

Yasa, eskiden, Bakanlar Kuruluna, 440 bini lirayı 
bir katma kadar artırma yetkisi vermişti; bu % 10, 
% 25, % 50, % 80, % 100 olabilirdi. Yine Komisyon 
olarak biz şu kanaati de taşıyoruz ki, Bakanlar Kuru
lu iki katına kadar çıkarabileceği gibi, 440 bin liranın 
altına inmemek koşuluyla, o miktarı (ikinci bir karar
name iiie de değiştirebilir. Şimdi gelen yasada da «800 
bin lira» denmesine rağmen, Bakanlar Kurulu bunu 
'ileri bir tarihte 1 200 000 liraya da çıkarsa, bir süre 
yürürlükte kalır; ancak «kadar» kelimesinden, ya
rarlanarak, tekrar 1 milyon liraya 'indirme yetkisi var
dır; ne var ki, 800 bin liranın altına düşme olanağı 
yoktur. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üzerinde 
'söz almak isteyen var mı? 

(Buyurun efendim, Orgeneral Necdet Ürüğ. 
ORGENERAL NEGDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, ka
nunun ••hazırlanışında, dışarıda çalışan İşçilerimizin 880 
bin lirayı ödeme kabiliyetlerinin olmaması sebebiyle 
bir azaltmayı öngörmek temel maksadından, 'esprisin
den hareket edilmiştir; ancak, yeni şekliyle kanun ta
sarısı, bu esprinin kaybolduğu; sanki, bunlardan alınan 
para yetmediği için yeniden 'para tahsil edilme du
rumunda kalındığı sökünde bir görünüm kazanmıştır. 
Şöyle ki; 440 bin lira, 800 bin 'liraya çıkartılmıştır ve 
Bakanlar Kurulu da, bunun iki katını almak gibi de 
bir imkâna sahip kılınmıştır. O bakımdan, evvela, 

— 4'39 — 
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espri ile, kanunun bünyesi birbiriyle çelişir faaldedir. 
Bu kanunu gören, «Demek bu kadar para yetmedi1 

800 bin'e çıkardılar; bir de bunun iki mislimi alacak
lar» diyecek. 'Halbuki Konseyin, zatı âlilerinin an&fikri, 
alınan para miktarını artırmak değil; ödeme imkânı 
bulunmayan bu insanlara yardımda bulunmaktır. O 
balkımdan, 'kanun tasiarıisının tümünde böyle çelişkili 
'bir görünüm var; bunu dikkatlerinize sunmak işiti
yorum efendim. 

Müsaade ederseniz, bence, 440 bin lira temel ol
sun, bunu artırma yetkisini gene Bakanlar Kuruluna 
verelim; «İki kat, üç kat, dört kat olabilir» şeklinde 
bir ifade ile, bu kat arıtımını bir tartibe bağlaıyalım 
ve «Her mali yıl başında Bakanlar Kurulu bunu ka
rarlaştırır» diyelim. Yoksa, bugünkü şu görünümüyle, 
880 bin liradan 80 bin lira indirmek hiçbir şey ifade 
etmez; 800 bin'i veren 80 bin'i de verir. Zaten blir şey 
değil o. Kanun tasarısının esbabı muoibesıinde, «880 
bin lira, artık ödem© gücünü aşmıştır» diyorlar. İndi
rilen miktar ise, 80 bin lira... Bu, bir şey ifade ettnıez, 
bir. 

İkincisi, taban bu sefer, 440 bin liradan 800 bin 
liraya çıkmıştır ve bir de bunu iki kait artırma imkânı 
getiriliyor. Binaenaleyh, böyle bir çelişki var ©fen
dim, 

Arz ederim., 

BAŞKAN — Mark 55 lira; ama ben 50 liradan he
sapladım; 80 bin Türk Lirası, vasati 1 600 Mark ©diyor. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 1 Mart 1980 ta
rihli döviz kurlarına göre, 1980 Marktır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (M'ÜMıi- Savunma Ktamilsıyoınıu Bai|lkanı) — 
Saıyıın Başkanıım, 1 Marit 1980 /CaırM'i döv'iız (kurla/rina 
göre, 80 blin İma, 2 000 Marik civarında Mi. 

BAŞKAN — Zaitten dk 1 müi mıaldide gicödiği ıra
man, orada 'konuşacağız bunıu; o maddeye gelkiüğl-
m'iz zaman bu konu 'üzerimde duralım. Ş/iımldi, esas 
premsfiip üzenimde ımıultaıbıfk kalalım; yani, bunda azalt
maya (taraftar mıyız, değil miyiz? Çoğaltma konusu 
üzeninde, maddeyi k-o/nuşurfcien tdkrar duratan. 

Tümü üzerinde ibaijlka söz ataa'k isteyen?.. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 'Efetnldîm 

bunıu zaltı aliniz önertoliş/tlimiz. 
Asılında (kamunu ben ide anlayaimıaidıım; 'biz azalt

ma düşünüyordulk... 
BAŞKAN — AzalMıyor, 880 bin İradan 800 ibiln. 

liraya dıniıyor; ıelk 1 ınoi maddede geliyor, 800 bin lika
ya inldiırüllm'iışitir. Yalnız, devam- eldiyor, «Yulkarıda 

beMIen 800 bin Tüıfk' l'iraisı .karşılığı yabancı ü f e 
paralsıntn (butöa'nının liik'i Ika/tıma (kadar artırmaya Ba
lkanlar Kurullu yeltlkillıMir» cülmtestiı var; omu ek 1 nci 
ma/dlde/d© ikonuşaflı/m diyoruz. Siz oma taıkılıyorsuınuz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-
fflJk Konseyi Gemeıl Sekreteri) — Hem ona; hem de 
taban, 440 Ibtin liradan 800 bin İraya cılktı efendim. 

iBAŞKAN — Şimdiki 440 bin l'ira Kanun tasarısı 
'hîazuHandığt zaman zalten 440 bin ideğ!ffildi; ben gaıyet 
iyi Ibiliyioruim, 20 bin Frank üzerlindeın idi; fakat o 
zaman bu kanunu sevk ©den ıM'idar, tasarıyı (kendisi 
fhazınlaldığı halde, mfuihaleıfdte geç'ince, karşı cılktı, 
10 bine indiııdi; İûk Ihazurflanışmda 20 bin Frank 'Mi; 
ancak o zamanın fiya/tîaona göre Hülküimeifce de bir 
yelüki 'varMldi; «Balkanlar Kurullu, bunu bir kadına 
ifcadaır artırmaya da yetkiflldlir» (denldi. 

ŞJimdi Balkanllar Kurulu bu yet'kilyi kuldandı, (bunu 
artındı; bu 10 binli, 20 bin'e, yani 880 bin Aşinaya çı-
ikardı. Şimdi biz, bu 880 binli 800 bine 'indiriyoruz. 
Eğer Balkanllar Kuruluna bir artırma 'yîiJkifei vönamöz-
ise!k, bumdan soinra bu ısabit ikallır, Çünfkü 440 bine ıkar-
şı, (bir artırma ydtıklisi vardı; fcıuilllaınıdı, 880 bin yaptı. 
Biz bu 880 binli «00 (bilime lindiridilk. Eğer, bir yetki 
venmezselk, bir 'kamun çfkmaldikça, bu, antıik on sene 
800 blin 'ölaıralk /kata*. :Ha>l!bulki, ömlüımiüzJieM sonelerde 
belki de para (değerinde büyük değişiikffikflier olacafk-
Itır; üç sene Isonıra, dörit sene ısianra, baş ısene donma 
ne dlacalk, bitemiyoruz. O talkdirde, /eğer böıyflıe bir 
yeltıkS vermezsek, yenli, bir (kanun çıkartmak gerekir. 
Kanun da bir sendie, 'jki senede çııkaoCmiaıyacağına 
göne, bu iş aislkıida Ikabr. 

Hülkümelt, belki o eispri içerisinde bunu getirmiş
tir. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (M'üıi fSavumıma Kfctoiilsyonu Bakkam) — 
Sayın Başkanım, bu 2299 sayı'to Kanunu M'ilıli Sa-
vunima IBaikanllığınlda IhazKrllaıyarak Hülkümıste sevlk eli-
lüiğiimliz ve Ikonuyu Parlaımıenıtoya inıttfkail ıdt&ldliğimıiz 
tarihte, 20 bin Mar/kın (karşılığı 800 bin lira oiıvarın
da Mi, o hesapla gallmfisjtıi. Buyurduğunuz gibli, ge
nel ıkunuiMa gönüşüHünkan, o tarliıhltaki (muhalefetin 
biır önengıasliıyflıe 10 bin Madka iridiriDm/iışıti, ıdlolayısuyla 
o tarlihtdki ıgeçıerii para 440 bin lira olarak tespit 
©dildi. Kati biltoelmelklte beırabör, 'MM Hülk'ümet o 
'tarlilıltelki isevik ettiği ©aaısHa Jcomuyu gettiırmliş oluyor. 

(BAŞKAN — Ve şimdi biz, o artırdığı miktarı, 
880 binli bu suretle 800 bine inld'Mıyonuz. 800 bine 
tjınidirdilktıen sonra bu salbiilt kalır. Çünfkü, (bir kere yeft-
ıkisini kullandı Balkanllar Kurulu; 800 bini bir daha 
artıramazlar, Ikanunen timdirdiığiımliz için. 

— 440 — 
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HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAİŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Klamilsyoınıu Başkanı) — 
Tabii ıbMncıi ımadidsye geçince arzı maluıma/t edece
ğim; ancak, birimdi ımaddenikı soın Mirasında, (Balkan
lar Kuruluma, 800 (binli bîr kaltıma (kadar artiırlmaya 
yetki tanıyoruz; 800 lb>inli iki katına kadar, yaoi 
1 600 000'e ıkaldar çıkarıma yetök&i veriiyoıruz ona. 

(BAŞKAN — Biliyorum; onun dç'in konmuş di
yorum. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mülılıi Savunuma Komisyonu Başkanı) — 
Ama, İbir Ikarar lallmaıdığı sürece, 800 binidir bu. 

IBAŞKAN — 800 İbiklidir. Eğeır o ,son fıkrayı ıkal-
ıdırıınsalk, ibir dalha artıramaz; salbilt ölaralk 'kalır. 

./ HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (MWi Savuınıma Koımlilsyoofu Başkanı) — 
Salbilt ofaralk Ikalıır; aıma ınıe var İldi, Hüküımeltiımiz eğer 
listeme 1 000 OOO'a, 1 200 000'e, 1 400 OOjOı'ie kıaldlaır 
çılkablir; 1 600 000'e Ikadar çılkarımia yetlküslim itaniyO-
rUZ, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Miti Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tahii Sayın Başkanım, 
buradaki endişem, bir taraftan azaltıyor; öbür taraftan 
çoğaltıyor; bir kere, «440 bin 800 bine çıktı» diye
cekler. 

'BAŞKAN — Hayır, 880 hin, 800 bine indi. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama, maksadı anla
mak mümkün değil efendim. Kanunda 440 bin idi, 
iki kat artırdık; şimdi, taban 440 (binden 800 bine 
çıktı. Altta bir de madde geliyor, «iki kat daha ar
tırır» diyor. Yani nedir bu? «Konsey idaresi de şöy
le yaptı» diyebilirler endişesinden hareket ederek arz 
ediyorum. Maksatla, yani şu görünüm birbiriyle çe
lişir halde. 

BAŞKAN — Ama onu koymazsak, bu ilanifıaye 
böyle kalır. Çünkü 'bu, bir sene, iki sene, üç sene yü
rürlükte kalacak bir kanun değil; dışarıda işçilerimiz 
bulunduğu sürece bu kanun yürürlükte. Belki on sene 
sonra yine iböyle gelecektir. On sene sonraki 800 bin 
lira 'hiç 'bir mana ifade etmeyebilir; o zaman yeni bir 
kanun çıkarmak gerekecek; o da zor olacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel' Sekreteri) — 'Efendim, dünkü ça
lışmalarımızda aklımıza şöyle İbir şey geldi: 440 hin 
lirayı sabit (bırakalım; Bakanlar Kurulu, her takvim 
yılı (başında, döviz hareketlenmelerine göre, döviz 
kıymetlerine göre emsali tayin etsin ve gelecek sene 
bu emsal tatfbik edilsin. Bakanlar Kurulu bütçe yılı 
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başında döviz hareketlerine göre bir değerle bir em
sali (üç kat, üç buçuk kat, 3,1 gibi her yıl tespit et
sin ve gelecek sene asker olmada, asker olacaklara 
bu döviz miktarı uygulansın şeklinde (bir şey de dü
şündük öf endim. 

IBAŞKAN — Yani diyorsunuz ki, 'bunu yine 440 
bin olarak bırakalım; ama, «bunun üç katı, dört ka
tı artırabilir» diyelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de, şimdi 80ı bin
lerin geri ödenmesi gibi, Hazineden geri ödeme gibi 
bir güçlük var. Karışık bir hesap efendim; «ödendi, 
ödenmedi, aldı, verdi...» Sonra Sayın Başjkanım, 880 
binin yanında 80 bin pek ufak bir rakam. Yani, 
«azaltıyoruz» diyoruz... 

'BAŞKAN — Ama, işte hakin 2 hin Marka ya-
, km. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milü Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, SCO hini 
veren zaten verdi.; 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunun 
miktarını da ben pek anlayamadım; ne kadar tutu
yor hu? 

TÜMGENERAL RAMİZ EjRTEİM ('Milli Savun
ma Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim 11428 dolar ve
ya H8 hin mark. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «1'8 bin 
mark üzerinden hesaplanabilir:» dendi. Şimdi, Necdet 
Paşanın dediği gibi, hu ifade pek anlaşılmıyor. Artı
yor mu, eksiMyor mu? 

BAŞKAN — Tabii onlar anlıyor, onlar anlar bu
nu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Siz azaltıyorsunuz 
bir yerden; ama efendim, öbür taraftan İbir çıkış var. 

'BAŞKAN — Yürürlüğe girdiği zaman belki onu 
söylerler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Miti Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama şu 'var; 1 600 000 
di elfendim. Hakikaten, ileride hu tatbik edilirse, me
sela nasıl bizim 'Hükümet, geçen Hükümet birdenlbi-
re 440 hini iki ile çarptı «880 hini ver» dedi; müş
kül vaziyette kaldılar, «ödeyemiyoruz» dediler; yarın 
başka İbir hükümet çıkıp da, efendim bunu (birkaç 
sene sonra iki 'katı ile çarpıp «1 600 000ı» derse, o da 
bir insafsızlık olur. 

'BAŞKAN — Gelmez o zaman da, askerliğini ya
par. 
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ORGENERAL NEDDET ÜRUĞ ( M I Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — işte o zaman da 
maksattan uzaklaşır efendim. 

©ir 'elastikiyet tanımak, mesela bir eşel - mobil 
sistem koymak acalba mümkün değil mi efendim? 

'BAŞKAN — Sizin dediğiniz ıgibi de yapsak, 440 
bin desök de üç, dört misli artırma yetkisini versek, 
yine laynı şey olur: Taibanı az tutuyoruz, emsali ço
ğaltıyoruz; ötekinde, ıtalbanı yüksek tutuyoruz, emsali 
az tutuyoruz. Aynı şey... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — imajı bozmamak 
için, acaba ibir eşel - molbil sistem ta'tlbik edilebilir mi 
öf endim? İmajı 'bozmamak için 440i binde kaiisak?.. 

'BAŞKAN — Ama 'bu sefer yine «İki misli idi, 
dört misline çıkarttılar» diyecekler; aynı şeyi söyle-
yecekleır. 

TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM. (Milli Savun
ma Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, kanun haddi
zatında şu anda donmuş durumda; Bakanlar Kurulu 
yetkisinin azamisini kullanmak suretiyle 8CO bin lira
ya çıkarttı ve burada dondu. Biz Bakanlık olarak, hu
zurunuza gelinken, ibuna tekrar bir elastikiyet kazan
dırmak için '800 bin tavana çıkardık ve bunu iki ka
tına kadar artırma yetkisinin yine Bakanlar Kurulun
da mahfuz kalmasını böylelikle de kanuna bir hare
ket getirerek bir senede ibir, iki senede İbir (huzurla
rınıza çıkmamayı düşündük. 

Şayet İbir eşel - moibil sistem koyar ve «Her seme 
içerisinde ibu konuşulacak ve Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılacak» dersek şöyle (bir tehlike varit ola
bilir: O zaman dışarıda bekleyen işçiler (Kanundan 
29 yaşına kadar istifade haklan olduğundan) her se
ne, «Acalba azaltılır mı, bir sene sonra, iki sene son
ra, üç sene sonra düşürülür mü?» diyecekler bekleye
cekler; böylelikle (bir yığılma ve gelen dövizde de 
'bir kayıp olacaktır. 

'Halbuki, 'böyle olursa, bunu geçici madde ile, 
kanunun ilk çıktığı zamanki durumuna getirmek su
retiyle bir geri ödeme yapmayı planladık ve bunun
la da, ileride doğacak bütün düzeltmelerin kendileri
ne de şamil olacağım düşünerek: kaçma veya orada 
'beklemeleri yerine idareye emniyet ederek her sene 
muntazaman, kendi yaşları geldiğinde, müracaat ede
rek gelmelerini temin etımeyti düşündük. 

Bu bakımdan, 800 bin tavanı, başlangıç tavanı 
olarak, yani kanun değişikliği olarak getirmeyi ve 
'bunun da iki misline kadar artırılabilmesi yetkisini 
Bakanlar Kuruluna bırakmayı düşündük. Bu hususu, 
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aynen eski kanunun gerekçelerine paralel olarak Iha-
zırlamışuk. 

BAŞKAN — 'Balkanlar Kurulu 800 'bini iki kaitına 
'kadar artırabiliyor. Bunu böyle yapacağımıza, Genel 
Sekreterin söylediği gibi, «440 hin» desek ve ÜÇ veya 
'dört katına kadar artırma yetkisini versek ve ibir 
maddeyle de, «Bugüne kadar askerliğini yapıp, öde
melerini yapmış olanlar veya taksitle ödemeye devam 
edenler, 18 bin Mark üzerinden ödem© yaparlar. 
Fazla ödeyenlere Devlet bunu liade eder» diye bir 
madde »koysak, böyle düzenlesıelk, acaba nasıl olur 
olur? 

Gerçi, burada ödenecek; rnfiktar belli değil; geçici 
1'2 nci maddeyle geliyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanumı, 2299 sayılı Kanunun 1 ndi maddesi 
gereğince Balkanlar Kurulunun 27 Kasım 1980 tari
hinde almış olduğu ıbiir karar var; bu karar, 8'80 (bin 
lirayı getirmiş. Tetkik 'bluyurulduğu takdirde, zaten bu 
yasanın 27.11 .1980 tarihinden geçerli olacağı görü
lecektir. Yanii nevema ibu, Bakanlar Kurulunun kara
rını yürürlükten kaldırıyor; yeni bir kararname çık
madığı sürece, 800 bin İraya indirdiği varsayılıyor. 

Komisyon olarak Sayın Gend. Sekreter Orgenera
lin önerisine ilgi duyuyoruz; ancak şu mahzuru var: 
4 katına çıkardığımız zaman, psikolojik olarak, evvela 
mükellef ürkecektir; «Eskiden 2 katıydı, bak bunlar 
4'e çıkardı» diyeceklerdir, bh\ 

«Her sene mali yılbaşında bunu büz göstereceğiz» 
dediğimiz zaman, mükellef yine tedirgin olacaktır; 
«Acaba benim dönemlimde kaç kat uygulayacaklar?» 
diye çekingen kalacaktır. Biz, 3 dediİğlimiz zaman, 
«Belkii seneye 2'ye inerler», 4 dediğimiz zaman, «jBelki 
seneye 3'e ünerler» diye belki yasaya bir (ilgi azala
caktır. 

iBir de, mali bakımdan, sanıyorum ki Maliye Ba
kanlığı Temsilcisi ifade edecekler, maili konularda iis-
Itlikrar esastır; her sene, her sene bir artırım, mali ko
nularda mükellefe bir rahatsızlık, bir tedirginlik, öde
me gücünde bir düşünce verir. Bu itibarla, endişeyle 
'karşılıyoruz; ama takdir Yüksek Heyetim'zıindlir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sonra bu kur bir tarihe bağlandığı 

liçin, 1 Mart 1980 tarihindeki resmi kur üzerinden ol
duğu için.... 

IHÂKflM TUĞGENERAL MUZAFFER <BAŞ-
KAYNAK (Mıilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
1.3.1980 tarihinde 1 Mark 44 liraya satın ailınıyor-
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<du. Bu 800 bin lira ne kadar Maıik saltm alıyorsa 
1.3.1980 ıtarMnde, adam' ne zaman askerliğini ya
parsa yapsın, o kadar Markı bize ödeyecek; büze, 1980 
tarihindeki 'saltm alabileceği Maıtk kadar ödeyecektir. 

BAŞKAN — Onun için diyorum 'ki, Marktaki yük
selmelerden müteessir olmayacak. 1980 senesinin 
Markının değeri üzerinden para ödeyeceği için veya
hut >da o paranın karşılığı Markı vereceği için, 19>85 
işemesinde bir Mark 100 lira da olsa, o, 1980 sıenesti-
riin üzerinden ödeyecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 800 bin liraya kaç Mark satın ala
biliyorsa, 10 sene sonra 'kaç Mark allnabilecekse onu 
ödeyecek. Ne var ki, eğer hükümet daha az Mark 
satın alabiliyorsa 800 bin liraya, «Benim daha çok 
Marka ihtiyacım var>̂  dediği zaman 1 milyona çı-
Ikarır, 1,5 milyona çıkarır. Yani, diyelim ki, 20 bin 
Mark satın alıyor o tarihte; ileriki yıllarda 20 bin 
Markı sabit tutabilmesi için parayı artıracak. 

BAŞKAN — îşte, o zaman, «iki katına kadar 
artırma» demeye gerek var mı? 

Maliye Bakanlığı Temsilcisi arkadaşımızı dinleye
lim, 

RUSUHt ECEVlTOĞLU (Milli Savunma Komis
yonu Üyesi -. Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Şimdi 
efendim, buradaki 440 bin lira hükmü, o tarihteki 
bir sabit rakamı, döviz cinsinden elide etmek için ge
tirilmiş bir hüküm. Ne var ki, bugün Türk parası
nın son yıllardaki istikrarsızlığına o yabancı parala
rın da düşme ihtimali her zaman için var kabul edil
diğinden, ki bu olabilir, iki katına kadar artımlına 
limiti getirilmiştir. Zira, 440 bin liranın karşılığında, 
o gün için arzu ettiğimiz dövizden çok daha azını 
elde etmeye başlama olasılığımız da var, yabancı pa
raların değer kaybı nedeniyle, Bu limit, özellikle o 
nedenle de düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Tersi olursa?.. «Tersi olabilir»! di
yorsunuz, yani, «Mark değer kaybeder», diyorsunuz. 
Biraz zor bir ihtimal o; ama... 

RUSUHt ECEVİTOĞLU (Mili Savunma Komis
yonu Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Evet 
efendim. 

Tabii, pek çok para var burada, sadece Mark v 

değil Ülkelerin çeşitli nedenlerle... 
BAŞKAN — Başka ülkelerde olanlar var; Arap 

ülkelerinde olan var, Avusturya'da var, şurada var, 
burada var. 
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RUSUHt ECEVtTOĞLU (Mili Savunma Komis
yonu Üyesi •> Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efen
dim, taksitle ilgili bir şey söylemek istiyorum. 

Sayın Genel Sekreterimizin önerisi o günün ra
yiçlerini getirmek yönünden önemli olabilir; ama, 
özellikle burada dövizde taksitle tahsilat olayımız 
var. Bu sık değişiklikler, taksit rniktaıiarıyla ilgili 
olarak sık sık değişiklikleri de beraberinde getirir. 
Uygulamada, uygulamayı takip yönünden de güçlük
ler getireceğini düşünüyoruz efendim. 

BAŞKAN — «1 katı»/ mı demek lazım, «2 katı» 
nn demek lazım? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
2 kat demek, uygulamada 1 misli anlamına geliyor; 
ama, tereddüt de olabilir. Eski yasada da 2 katına 
kadardı, «2 katına kadar» deyimi tatbikatda «1 mis
li»! anlamına kullanılıyor. Ceza Hukukunda da bu 
böyle. Tatbikatta bir sakatlık yaratmayacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 
ben sonuna bakıyorum. Bize müracaat 18 bin ama... 

BAŞKAN — 10'a iniyor. 18 binin küsuru var. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İşte onu 

işitiyorlar. Biraz daha rağbet edecekler herhalde. 
Bunlardan birçok yönleriyle faydalanıyoruz. 

, BAŞKAN — Ben, 1979 senesindeydi zannediyo
rum, İngiltere'ye geçerken Münih'e uğradım;. Münih' 
teki o zamanki Başkonsolos bu kanunun çıktığını 
duymuştu; «Efendim 10 bin Mark ne demek bura
da? Herkes verir. En aşağı 20 bin Mark olması la
zım, 2C| bini dahi öderler»} dedi. 10 bin çok düşüktü, 
onun üzerine o zamanki hükümet, aldığı bir karar
la '% 100 artırarak 880ı bine çıkarmıştı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, o tarihlerde biz bu tasarıyı Bakan
lıkta hazırlarken, yurt dışındaki ataşeliklerden, kon
solosluklardan bir doküman istemiştik. Yurt dışın
daki işçilerin o tarihlerdeki aylık ücreti 2 bin Mark 
civarındaydı. Ödeme gücüne göre hesaplanarak, 800 
bin lira olarak buraya gelmişti. Bir de önergeyle yarı 
yarıya indirilince; tabii, ihtiyacın bir hayli altına 
düşmüş oldu. 

BAŞKAN — Çok anormal bir şey oldu o. 
Peki; maddeler üzerinde tekrar görüşürüz. 
Tümü üzerinde başka, söz almak isteyen?.. Yok

tur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okuyunuz efendini'. 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa 2299 Sayılı Kanunla 
Eklenen Bk 1 nci Maddenin Birinci ve İkinci Fıkra
larının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı As

kerlik Kanununa 20.3.1980 günlü ve 2299 sayılı Ka
nunla eklenen ek 1 nci' maddenin birinci ve ikinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde •değiştirilmiştir. 

«EK MADDE 1. — Yabancı ülkelerde bir işye
rinde çalışan ve oturma iznine sahip olarak, işçi sı
fatıyla en az bir yıl çalışmakta olan 1111 sayılı As
kerlik Kanunu ile (Tıp doktorları hariç) 1076 sayılı 
Yedek Subay ve Yedek Asikeri Memurlar Kanununa 
tabi yükümlüler Türk konsolosluklarından alacakları 
işçilik durumlarını belirleyen bölge ile doğrudan veya 
konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvurma
ları halinde (800 0001) Türk lirasının, 1 Mart 1980 ta
rihindeki resmi kur üzerinden karşılığı kadar çalıştı
ğı yabancı ülke parasını askerlik çağının başlangıcın
dan 29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı sonuna 
kadar ödemeleri ve iki aylık temel askerlik eğitimine 
tabi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine getir
miş olurlar. 

Yukarıda belirtilen (800 000) Türk lirası karşılığı 
yabancı üıllke parasının tutarını, iki katına kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.»; 

BAŞKAN — Bu ek 1 nci madde, zaten eski mad
denin aynıdır; • yalnız rakamlar değişmiştir; orada 
440 bin iken, burada 800 bin yapılmışitiT. Tek deği
şiklik 'budur, değil mi? 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, tek değişik
lik 'bu. 

/BAŞKAN — Onda da zaten, 440 binde de 2 ka
tına kadar artırmaya yetkili idi; 'burada da 800 bini 
2 katına kadar artırmaya yetkili oluyor; ama mütea
kip maddede - şimdi gelecek - geriye iade var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savmama Komisyonu Başkanı) — 
Eski yürürlükte 'bulunan kanunda 5 anaunısur var
dı, 5'ini de muhafaza ediyor; ancak, 440 rakamını 
800'e çıkarıyor; ilkesinde 'hiçbir değişiklik yapmı
yor. 

BAŞKAN — Şimdi ben Maliye Bakanlığı Tem
silcisi arkadaşımdan şunu soracağım • Bir yanlış tat

bikat var bugün. Bu kanun diyor ki : «29 yaşını ta-
mamla'dıkları yılın aralık ayının sonuna kadar öde
meleri ve iki aylık temel askerlik eğitimine talbi tu
tulmaları suretiyle...» 

Bu kanun çıkarılırken bunun esprisi şu idi : 20 
yaşında askerlik çağına girdiğine göre, 29 yaşına 
kadar (biz bunlara müsaade etmişiz, kalabilir dışa
rıda demişiz, 'bu 9 sene içerisinde taksit taksit öde
sin ve 29 yaşına geldiğinde 'bütün taksitlerini öde
miş olarak askerliğine gelsin. Halbuki, tatbikata 
başladığımız zaman bunların içinde 27 yaşında, 28 
yaşında, 29 yaşında gelenler oldu. Öyle değil mi, ge
lenler şimdi öyledir? 

HAVA TÜMGENERAL RAMÎZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet öyledir; 
21 yaşı ile 29 yaşı arasında. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, 29 yaşına gelen bir 
kişi, iki aylık askerlik yapmaya gelmiş ise, parası
nın hepsini Ödemiş olması lazım. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Yine öyle, ay
nen öyle. 

BAŞKAN — (Bana, «Geldiler, yaptılar gittiler; 
daha taksit taksit Ödemeye devam ediyorlar» dedi
ler. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Onlar 29 yaşın
dan küçük olanlardır. 29 yaşına kadar, gerek iki 
aylık askerlik bakımından, gerek para yükümlülüğü 
bakımından, 'bütün mükellefiyetini bitirmek mec
buriyetinde. Eğer şahıs 29 yaşında ise, (bunu peşin 
olarak ödüyor; eğer 28 yaşında ise, azami iki tak
sitte ödüyor; 21 yaşında ise 9 taksitte ödeyebiliyor. 
Askerliğini ise, bu süre içerisinde, kendi beğendiği... 

BAŞKAN — O halde, henüz daha bu paralan 
tamamlamamış olanlara, «Askerliğini yapmıştır» 
belgesi de verilmiyor. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır. Para 
mükellefiyetini Ve askerlik mükellefiyetini bitirdik
ten sonra terhis işlemi yapılıyor. 

BAŞKAN — Peki, 29 yaşına da geldi, daha ev
vel de 26 yaşında idi, parasını da ödeyemedi, biti
remedi ve vermedi?.. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 20 aylık er 
eğitimine tabi tutuluyor. 

BAŞKAN — Tekrar mı çağırılıyor? 
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HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Tekrar askere 
çağırıyoruz. 

BAŞKAN — Yani iki aylığını yaptığına göre, 
lfc ay daha askere çağrılıyor?.. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma IBakanlığı Temsilcisi) — Evet, 18 ay da
ha askere çağırıyoruz. 

ıBAŞKAN — Ödediği paralar geriye mi gidecek? 
HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil

li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Yanıyor. İda
reye kalıyor. 

•BAŞKAN — Peki 'Vefat edenler?.. 
HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil

li Savunma Bakanlığı Temisilcisi) — Geriye verili
yor; varislerine geri veriliyor. 

Kendi ihtiyarı dışındaki sebeplerden 'sakat kal
mış ilse veya ölüm hali vukuundan dolayı bu taah
hüdünü yerine getiremediyse, askerlik mükellefiyeti 
dtomatikman sönmüş olduğu için para iadeleri ka
nuni varislerine yapılıyor. Yok, kendi kusuru ile, 
'bizatihi gelmeyerek yaptı ise, o zaman Hazineye 
kalıyor. 

.BAŞKAN — Evet, o zaman oldu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER B AŞ

KA YNAK '(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, zaten halen yürürlükteki kanunun 
3 ncü fıkrasındaki hüküm değişmiyor tabii, o halen 
devam ediyor. Yani öderken vazgeçmiş ise, 20 ay
lık askerliğe tabi, vermiş olduğu parayı iade etmi
yorlar. Ayrıca, zaten bu konunun çalışmasına iliş
kin Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarının müş
terek bir yönetmeliği var; tarih itibariyle, 20.3.1980 
tarihinde; halen onun 14 ncü maddesinde de sarahat 
var bu konularda. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde 
başka söz almak isteyen var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, bu konu üzerinde malurnuâliniz, bizim Bur
dur'dalki arkadaşlarımızdan aldığımız netice ile za-
tıâlilerine teklifte bulunmuş ve eğer biraz daha in
dirilirse daha cazip olacağını ve birtakım spekülas
yonların da, önüne geçilebileceği cihetle bunun in
dirilmesinde yarar olduğunu bildirmiştim. Şimdi bu
radaki 800 bin liranın mark olarak karşılığı 18 bin 
midir? 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 18 bin küsur 
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mark. Kesinini, müsaade ederseniz arz edeyim; 19 757 
Mark. 

BAŞKAN — Olmadı o zaman... 
HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil

li Savunma Bakanlığı [Temsilcisi) — 800 binin kar
şılığı öyle olacak. 

ORGENERAL NURETTİN BRSİN — İndirin 
öyleyse bunu., 

TUĞGENERAL S. NADİR GÜVEN (Milli Sa
vunma Bakanlığı Temsilcisi) — Şu şekilde Komuta
nım. Bugün halihazırda uygulanan 21 750 Mark, bun
dan 2 bin Mark düşüyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Niye 18 
bin olmuyor? 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 2 bin Mark in
diriliyor. 

'BAŞKAN — Hayır, biz 20 bin dedik de, 20 bine 
karşılık 18 bin Mark... 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Bugüne kadar 
Ödedikleri miktardan 2 Mark aşağı ödeyecekler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Öyle bir 
şey söylemediler. Yani 'bin Mark indirin, iki bin 
Mark indirin demediler. (Hatta daha 1'6'sı var, ama 
16'yı ifade etmiyorum, o az geldi) «18 bin üzerinde 
mutabakata varabiliriz» şeklinde ben teklifte bulun
dum. 

BAŞKAN — Bu iade ne kadar tutuyor, hesap 
ettiniz; mi? 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Şu anda ödeye
bileceğimiz iade 6 milyon mark civarındadır. Yalnız 
kanunda bir maddemiz var, iadelerin hepsi Türk 
parası olarak ödenecektir. 

BAŞKAN — Türkiye'de ödenecek? 
HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil

li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — EVet, burada 
ödenecek. 

RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi - Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz rakamları vereyim. 11,7 
milyon lira peşin ödemiş olanlara iade edeceğiz. 276 
milyon lira da halen taksit ödeyenlerin taksitlerin
den tenzil etmiş olacağız. 

BAŞKAN — Yaklaşık 300 milyon lira. Eğer bu
na 18 bin dersek 600 milyona çıkacak. 

RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi - Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Evet, 
aşağı yukarı. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir defa
da mı ödenecek? 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — (Hayır. Taksit
lerinden inecek. Halihazırda şimdiye kadar 1 957 ki
şi peşin Ödeme yapmış; bunların farkını vereceğiz, ki 
bunlardan 'bu 880 bine tabi olan 147 kişi var peşin 
ödeme yapmış olan, onlarımkini peşin ödeyeceğiz. 
Diğer 3 400 kişi taksitle ödeyecek. Bunların farkla
rını biz idare olarak bundan sonraki taksitlerinden 
keseceğiz. 

HÂKİ/M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 800 bin lira olarak ödediklerinde, 
bunun Markın satmalma gücü itibariyle 19 750 Mark 
satın alacak, o 'tarih itibariyle, halen ona uygun. Ama 
18 bin Mark karşılığı dedi isek 730 bin lira ödeme
si lazım. Halbuki 730 bin lira değil yasamız, 800 bin 
lira. 

BAŞKAN — 70 bin lira daha indirmemiz gere
kiyor, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, indirmemiz gerekiyor. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Biz, ödedikleri
ne göre 2 bin Mark daha azaltmayı planlamıştık; 
şu anda ödediklerine göre 2'şer bin Mark daha aşa
ğıya... 

BAŞKAN — 2 bin Mark daha aşağiya indirdik? 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 2 bin Mark 
aşağıya indirdik. Rakamları 793 bin lira tutuyordu, 
kanunda böyle kusurlu rakam olmaması için 800 bin 
olarak öngördük. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu yasayı kabul ettiğimiz zaman 
kimse ilgi duymayacak zannına kapılmıştık, halbu-
ıki parayı artırmış olmamıza rağmen mütemadiyen 
ilgi artıyor. Yedi bini aşkın kişi bu mükellefiyetin 
altında... 

BAŞKAN — Sonra bir de şu var : Orada çalı
şan kişilerin aldıkları ücretler de gittikçe artıyor, hal
buki bizimki sabit kalıyor. Toplu sözleşmelere gö
re, onların aldıkları ücretler mütemadiyen artıyor. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma 'Bakanlığı Temsilcisi) — Şu ana kadar 
başvuranlar 7 495 kişi (bize gelmiş olan), bunlardan 

toplam olarak alacağımız para 170 milyon Marktır, 
taksitlerini ödedikleri takdirde ki, bu taksitlerin bi
tim tarihi 1989 yılına kadar sürecektir. 

BAŞKAN — Bu suretle demek ki, Vasati olarak 
2 bin Mark 'bugün ödediklerinden az ödeyecekler. 

Efendim 1 nci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 12 nci madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 27.11.1980 tarihinden 
itibaren 880 C00 Türk Lirası karşılığı yabancı ülke 
parasını peşin olarak ödemiş olanlara, bu Kanuna 
göre ödeyecekleri yabancı ülke parasının üstünde ka
lan miktarı, 1 Mart 1980 tarihindeki resmi kur üze
rinden Türk Lirası olarak iade edilir. 

27.11.1980 tarihinden itibaren 880 000 Türk Li
rası karşılığı yabancı ülke parasını taksitle ödemeye 
başlamış olanların kalan taksitleri 1 Mart 1980 ta
rihindeki 800 000 Türk Lirası karşılığı yabancı ülke 
parasına göre yeniden düzenlenir. 

BAŞKAN — Yani, bu «yeniden düzenlenir» der
ken, tabii daha fazla veriyordu taksitleri, daha azal
tılmış olacak. Ama, vaktiyle vermiş oldukları da dik
kate alınacak, başlangıçtan itibaren dikkate alınacak, 
yoksa daha evvel verdikleri hesaba katılmadan 'de
ğil. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) — Evet. 

BAŞKAN — İkisi de yani, peşin olana peşin öde
necek, taksitli olanlara taksitlerinin sonuna kadar 
taksit taksit ödenecek ve Türkiye'de, Türk parası 
olarak ödenecek. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Mil
li Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) — Evet. 

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

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun 27.11.1980 tarihinden 

geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

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

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

rütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — 5434 sayılı <TC Emekli Sandığı Kanununa 

Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/80) 
(S. Sayısı : 290) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında, 5434 
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli 
Savunma Komisyonu raporu mevcuttur. 

Bu rapor 290 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bakanlık ve Komisyon temsilcileri yerlerini al

dılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve kısa bir izahat vermek üzere ilk sözü Milli 
Savunma Komisyonu Sözcüsü arkadaşıma veriyo
rum. 

HÂKÎJM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mitli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun 12 nci maddesinin (Ş) bendi, Türk Silahlı Kuv
vetleri hesabına askeri öğrenfci olarak okuyan kişi
lerin, öğrencilikte geçen süreleri memuriyetlerinden, 
yani bir başka deyimle Emekli Sandığı iştirakçili
ğinden sayılıyordu. 

Silahlı Kuvvetler 1954 - 1955 yıllarında gerek 
Harp Okullarında gerek üniversitelerin muhtelif fa
kültelerinde kız öğrencileri de askeri öğrenci olarak 
okutup subay yapmayı amaçlamışlardı. Bu süre 1961 
yıllarına kadar sürdü. 1961 yılında Silahlı Kuvvet
ler, bir baş'ka deyimle Genelkurmay Başkanlığı ida
ri bir kararla bayan subay kullanmamayı kararlaş
tırdı, dolayısıyla üniversitenin muhtelif fakültelerin
de okuyan bu öğrencilerin de askeri öğrencilikle iliş
kilerini kesti. Ancak bunlara Milli Savunma Bakan
lığı adına burs vermeyi, verdiği bursa karşılık da 
mecburi hizmet yüklenmelerini de taahhüde bağla
dı. ÖBu kişiler Milli Savunma Bakanlığı hesabına si
vil öğrenci olarak okudular, okullarını bitirdikten 
sonra ihtisaslarıyla ilgili devlet hizmetinde çalıştılar. 

(1) 290 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bunlar, erkek öğrencilerle birlikte okudukları için 
bu defa erkek öğrenci olan emsallerinin okulda ge
çen süreleri memuriyetlerinden, iştirakçilikten sa
yıldı, bunlarınki sayılmamış oldu. Zannediyorum 
1 5 - 2 0 kişiyi geçmiyor bu tür kişiler, bunlar subay 
olamadılar, sivil oldular, ama yine Silahlı Kuvvet
lere hizmet verdiler. 

Sırf bu çelişkiyi gidermek için Silahlı Kuvvetler 
hesabına as'keri öğrenci olan bu kişilerin kendileri 
tarafından Emekli San'dığına ödeme yapılması koşu
luyla, kamu hizmetinde çalışmak şartıyla, gerek Si
lahlı Kuvvetlerde, gerek Silahlı Kuvvetlerdeki hiz
metlerini bitirdikten sonra, bizim dışımızdaki kamu 
hizmetinde çalışmak koşuluyla, iştirakçiliklerinin de
vam etmesi koşuluyla bu geçen sürelerinin emekli
likten sayılması, öngörülen bir kanun teklifidir, Sa
yın Jandarma Genel Komutanı tarafından yapılmış
tır, Genelkurmay Başkanlığı bu görüşe aynen iştirak 
etmiştir. Diğer bir teklif onların da onayı ile gelmiş
tir, Komisyon uygun mütalaa etmiştir. Benimsen
mesini yüksek takdir ve tensiplerinize sunmaya ka
rar vermiştir, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın bir diyeceği 

var mı tümü üzerinde? 
ERDOĞAN ÖZDAĞ (Milli Savunma Komisyo

nu Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
bu teklif evvelce bu konuda çıkan hükümleri ta
mamlayıcı mahiyettedir, Hükümet olarak katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı? Yoktur. Tümü üzerinde görüşme
ler tamamlanmıştır. 

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

1 nci maddeyi okutuyorum : 
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Kadın subay yetişti
rilmek üzere fakülte ve yüksekokullara askeri öğ
renci olarak kabul edilenlerden, kendi kusurları ol
maksızın idari bir kararla askeri öğrenciliklerine son 
verildikten sonra, Silahlı Kuvvetler hesabına burs
lu öğrenci olarak okutulup, Türk Silahlı Kuvvetle
rinde hizhete alınanların sadece askeri öğrencilikte 
geçen başarılı süreleri, emsallerinin teğmen nasbedil-
diği tarihteki teğmen rütbe aylığı üzerinden bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihteki kesenek ve karşı-
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lık oranında, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nu hükümlerine göre borçlandırılmak suretiyle emek
lilik hesaplarında hizmetlerine sayılır. Bunlardan 
emekliye ayrılacak olanlar için altı aylık bekleme 
süresi aranmaz. 

BAŞKAN — Ek geçici madde yukarıda başlar
ken «Kadın subay yetiştirilmek üzere fakülte ve yük
sekokullara askeri öğrenci olarak kabul edilenler
den» dedik. Harbiye'yi koymadık buraya. Yüksek
okul olarak mı kabul ettik onları? 

HÂIKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '((Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim, Harp Okulundakilere bitirttik za
ten, ertesi yıl almadık onları. 

BAŞKAN — Ertesi yıla almadık, onun için yal
nız fakülte ve yüksekokullar orada kaldı... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, onlar kapsama alındı. 

Dikkatlerinizden kaçmamıştır zaten, halen Harp 
Okulunu bitiren kadın subay vardır, eskiden üniver
siteyi bitirenler vardır, ama 1961 'den sonra bitirme-
diler. 19Ö1 yılında Harp Okulundan onları me
zun ettik, 1962 öğrenim dönemine almadık. 

Ne var ki, üniversite 4 yıl süreli olduğu için 1958 
yılında Harp Okuluna beraber giren bunlar, 1962 -
1963 yıllarında bitireceklerken okulu, 1961 yılında 
Silahlı Kuvvetlerle ilişkilerini kestik, ama öbürleri 
1962 yılında mezun oldular. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun 'hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerin'de söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu
nun 40 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/81) (S. Sayısı : 287) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin üçüncü sıra
sında, 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 
40 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu vardır. 

Bu rapor 287 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve sayın ba

kanlar yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü, kısa bir izahatta bulunmak üzere 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü Sayın Küçükah-
met'e bırakıyorum. 

Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1981 bütçesini yaparken, 1982 bütçesine mü-
devver olan, üniversitenin bulunduğu mahalde öğ
retim üyesi yoksa, dışarıdan gelen öğretim üyeleri
nin alacakları ders ücretini düzenleyen ve burada 
gördüğünüz 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü bentler Bütçe 
Kanunundan Hükümet tarafından çıkartılmış idi. 

Bunlar kamuoyunda «Uçan Profesörler» diye 
isimlendirildi, bunlardan dolayı çok kimsenin haksız 
ders ücreti aldığı söylendi, öğretim üyelerinin bütün 
diğer devlöt memurları gibi bu hizmetleri yapmaları 
gerektiği söylendi. 

Hakikaten de bu söylentiler ciddi nedenlere da
yanıyordu, ama bu arada bir de Yükseköğrenim 
Kurumu Kanununun da bu öğrenim dönemine ka
dar çıkacağı gibi de düşünceler vardı. Kanun yetiş
medi, yetişse bile herhalde 1 Marta kadar bir yer
leşme zamanı olacaktır. 

Şimdi, Anadöluda birçok üniversitede öğretim 
üyesi olarak yalnız rektörün bulunduğu söyleniliyor; 
öğretim görevlileri hiç yok. Öğrenci Var, üniversite 
var; fakat öğretim üyesi olmayınca mektep olmu
yor. 

Şimdi bu ek ders ücretlerini düzenleyen madde
leriyle huzurunuza getirilen metin, aynen '1980 Büt
çe Kanununda olan metindir. 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü 
bentleri tekrar huzurunuza getirdik. 

Buna göre öğretim üyesi 300 kilometre dahi
linde bir okula gittiği zaman ders ücretini % 50 fazla, 
300 kilometreden daha uzak mesafeye giderse % 100 

(1) 287 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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fazla, 2 misli olarak alacağına Ve ikili tedrisat ya
pan yerlerde 12 saati geçmemek üzere ek ders üc
reti ödeneceğine ilişkin bir kanundur ve Milli Eği
tim Bakanlığımızın talebiyle huzurunuza gelmiştir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu 300 kilometre neden oluyor? 
300 kilometreyi yayan gidiyor, öbür tarafta yorulu
yor mu, yani 300 kilometre ile bunu niye kısıtladık? 
Çünkü uçağa atlayıp gidiyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 300 kilometre, eski kanunda olduğu için alın
mıştır. Buyurduğunuz gibi mantıki bir dayanağı yok
tur. Çürikü uçağa bindikten sonra ha 300 kilometre 
gitmiş, ha 600 kilometre gitmiş; bunun mantıki bir 
dayanağı yoktur. Çünkü bunlar, buralara bir kara 
vasıtasıyla falan gitmiyorlar, uçakla gidiyorlar. 

BAŞKAN — Mesela 'buradan Kayseri'ye 'gider
se % 50 alacak, Erzurum'a giderse % 100 alacak
tır; oraya da uçakla gidecek, buraya da uçakla gi
decektir, nihayet gidiş süresi 15 dakika fark edecek
tir. Eskiden böyleymiş herhalde? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eskiden böy
leydi, aynı metni aldık Sayın Başkanım, ve ümit edi
yoruz !ki, kısa bir süre yürürlükte kalacaktır. Çün
kü yeni bir üniversiteler kanunu getirilecektir. 

BAŞKAN — Peki, yeni üniversiteler kanunu çık
tığı zaman, bu yürürlükten kalkacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHME|T 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kaldıracağız 
efendim, artık ona bir geçici madde koyacağız. 

Zaten bu hüküm 1 Mart 1982 tarihinde ötoma-
tikman kalkacaktır, bütçe kanununa konulacaktır. 

BAŞKAN — 'Bütçe 'kanununa koyduğumuz için 
kalkacaktır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim. 

'BAŞKAN — Ama 1982 Bütçe Kanunu yürürlü
ğe girmeden evvel üniversiteler Kanunu yürürlüğe 
girerse? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O takdirde 
ona bir geçici madde koyup bunu yürürlükten kaldı
racağız. 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Milli Eğitim 'Ba
kanımızı da dinleyelim. 

Buyurun efendim. 

| MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, tespit ettiğimize göre, gerek 
akademi, gerekse üniversite hocası olarak ihtiyaç 
olan bölgelere gönderilebilecek olan miktar gerçek
ten biraz fazlaca görünüyor. Bu faziahk, tabii kim-

I senin ıgi'tmeyişinden doğuyor. Bunlar, yeni teşekkül 
I eden ve İhtiyaç halinde bulunan üniversiteler olu

yor. 
Sayın Başkanım, 136 öğretim üyesi üniversiteler 

için ve 541 'i de devlet mimarlık ve iktisadi ve ticari 
ilimlere ait profesörler olmak suretiyle, 677 profe
sör ve öğretim üyesine - doçent de dahil olmak üze
re - ihtiyaç vardır bu bölgelerde. Fakat bunlar, bu
gün bu kayıt 1981 bütçesinde olmadığı için gitmek
ten çekiniyorlar ve gitmiyorlar. 

Gitmedikleri için, âdeta bu haikkı eski ve mük
tesep bir hakmış gibi kabul etmişler ve hatta bunun 
üzerine orada olanlar dahi ayrılarak yerlerini terk 

I etmişlerdir. 
Mesela Diyarbakır Üniversitesinden 10 «kişi, ora

nın 'kadrosunda olsa bile o kadroyu bırakmış gel
miş, diğer uygun olan üniversitelerde kadro bulmuş 
ve oralarda yerleşmiş, Diyarbakır Üniversiyetiyle 
ilişkilerini kesmişlerdir. 

Şimdi bunlar da aynı şekilde «eğer bir şey veri
lirse gelir üniversitelerde görev yapabiliriz geçici bir 
süre» diyebiliyorlar. Sayın Başkanım, durum böyle 
olunca, ihtiyaç son derece de beliriyor. 

Arz etmek gerekirse, örneğin Zonguldak Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisinin Başkanı ba
na geldi, «Benden başka öğretim üyesi yok, ben ac
ımayacağım» dedi. Kesinlikle karşısında durdum, 
«Mutlaka bunu açacaksın, hangi hakla ve nasıl 
olur?» dedim, «Öğretim üyesi yok» dedi, «Olmasa 
dahi mutlaka zamanında açılacak, sen tek başına da
hi olsan burada hizmeti göreceksin. Biz, buna bir 
çare bulacağız» dedim; biraz kritik bir duruma girdi. 

Yeni bir önlem elbette iki yükseköğretim yasası 
çıkınca gelebilecek. Ancak, yüksek malumlarınız, 
kabul edildikten üç ay sonra YÖK yürürlüğe gire-

I çektir ve çalışmasını sürdürebilecektir. Ondan son
ra da kesin olarak bunların kadrolarını tespit dtmek 
gerekebilecektir. 

Bu tespitin de öyle sanıyorum ki hemen birden 
I bire yapılması güç olacaktır, birkaç ayı hiç değilse 

alacaktır. 
Ondan sonra 40 ncı maddedeki esas safhalara 

geçeceğiz ve kabul buyurulduğu takdirde gayet et-
I kili olacaktır ve bunlar oralara gönderilebilecektir. 
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Ancak öyle sanıyorum ki Sayın 'Başkanım, bu
günden belki tahmin etmek güç ama, gelecekte de 
yine bu gibi kanunlara ihtiyaç olacak. Çünkü bütün 
kadroların hepsini bu şekilde doldurmak müniküri 
olabilecek mi, onu şu anda bilemiyorum, kadroları 
çıkardıktan sonra esas hesaba ve kitaba girdikten 
sonra ortaya çıkabilecek. Ama şu an için marta ka
dar olan dönem içerisinde hiç değilse bütçe kanunu
nun sona erebileceği, hükümlerinin uygulanmaz hale 
gelip de 1982'ye geçilebileceği döneme kadar ihti
yaç var şu anda; eğer tensip buyurulursa. Böylece 
bunlara o eski hakkı ödenmek suretiyle göndermek 
gerekebilecek. 

Ancak, zatıâlinizin de buyurduğunuz gibi, bize 
geldi bu konu, biraz araştırdık, «mesele neymiş?» de
dik, «kilometre değil» dedik. Şöyle bir netice çıka
rılmaya çalışıldı, ama doğru bir netice değil mutla
ka, mahrumiyet bölgesi Doğu'ya gittikçe artıyor. 
Onlar da oralara gitmek ve o yerlerde benimsedik
leri şeyleri bulmakta güçlük çektiklerini ifade edi
yorlar. 

Yalnız bunun da çok mahzurları gözüküyor. -Me
sela biz, İstanbul'dan Zonguldak'a öğretim üyesi 
bulamıyoruz. Çünkü 300 kilometre değil. Bu sefer 
300 kilometre aranıyor, Ankara'ya gitme çaresi ara
nıyor. O halde Ankara"dan Kayseri'ye gitmiyor, 
Kayseri'deki Diyarbakır'a, tstanbuldaki Kayseri'ye 
üniversitenin ihtiyacı için gidiyor. Böyle çaprazca 
bazı düşünce tarzlarına ve suiistimallere de yol aça
biliyor. Ama bu geçici bir dönem Sayın Başkanım, 
tabii zatıâlilerinin görüşüne ve onayına bağlı. Bu 
da açıldı da, bugüne kadar da geldi. Onları da öğre
tim üyesiz bırakmayalım diyoruz. Eğer tensipleri 
olursa, zaten geçici olabilecek, asıl hesaplar mutla
ka YÖK tarafından da çıkarılacak, biz de Milli Eği
tim Bakanlığı olarak 'buna yardımcı olacağız. 

Böylece yüksek onayınızdan geçtiği takdirde, 
hepimizin şikâyeti olan bir konunun önüne geçilebi
lecektir. Benim maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bir yevmiye olarak ne kadar alabili
yorlar? 

x EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMEjT 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım profesör 350, % 50 zamlı olursa 525 lira, ;% 100 
zamlı olursa 700 lira. 

BAŞKAN — 350 lira esasında öyle mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMEJT 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Bu, saat başına mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMEJT 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir saat ba
şına ders ücreti. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet efendim, bir de onu alıyorlar. Aldıkları epey 
oluyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Brüt 
olarak efendim. 

BAŞKAN — Uçak parası »falan ayrı da. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yarısı eline 
geçer efendim. Vergiye tabidir. 

BAŞKAN — Brüt olarak. 
Bu % 50'ye ne diyorsunuz? Birisi % 50 alıyor, 

öteki % 100 alıyor, ya hepsi % 100 alır, ya da hepsi 
°/c 50 alır. Nitekim çaprazlama yolu ile o oraya gön
deriyor, bu buraya gönderiyor; illa % 100 almak 
için. Zaten fiiliyatta herkes % 100 alıyor demektir. 

MÜLLl EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bir yerde 'öyle, buyurduğunuz gibidir. 

BAŞKAN — % 50 demekle biz burada bir şey 
kazanmış olmuyoruz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Gitmiyorlar efendim. Biz tespit ettik bunları Mil
li Eğitim Bakanlığı olarak, öyle çapraz gidiyorlar. 

BAŞKAN — Çapraz gidiyorsa, demek ki devlet 
zaten % 100 ödüyor, herkese öyle ödüyor. O halde 
bunun 300 kilometreye kadar olan kısmını çıkaralım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Nereye 
giderse aynı alsın. 

BAŞKAN — Nereye giderse aynı alsın. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Az gö

rülürse biraz yukarı çıkaralım, herkes aynı şeyi alsın. 
Nasıl olsa parasını alıyor. 

MttLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Mesela ortalaması tensip edilirse hepsi için j % 75'i 
denebilir. 

BAŞKAN — Hayır, zaten şimdi devlet % 100 
veriyor. % 50 ile giden var mı hiç? Belki birkaç ta
ne, 5 - 1 0 tane vardır. 

MALİYE 'BAKANI KAYA ERDEM — Şimdi 
efendim 300 kilometreyi bulmak için yol masrafını 
da fazla veriyoruz. 

BAŞKAN — 'Mesafe uzadıkça da uçak parası 
veya başka vasıtayla gidiyorsa onun parası da çoğa
lıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani 
uzak mesafedeki ders vermede ne mahzur var? Pa
rasını alıyor .yatacağı yerin de parasını alıyor. Yine 
aynı dersi verecek. 
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BAŞKAN — Bu «300 kilometre» ibaresini çıkar
mak lazım. Gereksiz, manasız bir şey oluyor bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 
bu sonra bir 'hakkı müktesep olarak çıkmasın ortaya. 

BAŞKAN — Hayır, bu, bütçe kanununda olduğu 
için 1982 yılı bütçesine kadardır. 

İTümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ (KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe • Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım şunu arz edeyim, bir küçük tereddüdüm var : 
Bu son seyahatinizdeki konuşmalarınızı çok dikkatle 
dinledim. Ancak buna ters bir hüküm getiriyor mu
yuz diye endişem var. Getiriyor muyuz, getirmiyor 
muyuz bilemiyorum ama pek tabii buradan çıkan 
kanun zatıâlilerinizin konuşmasına paralel bir kanun 
olmalı, ters olmamalı. Öyle bir terslik Var mı bile
miyorum. 

BAŞKAN — Şimdi % 100 zamlı verdik, gene git
medi, ne yapacağız? «Az geldi, '% 200 verirseniz gi
derim» dedi. O zaman ne yapacağız? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, ben bu hususta Üniversitelerarası 
Kurulun ne düşündüğü konusunu Türkân Akyol'dan 
öğrendim. Türkân Akycl'a dedim ki : Acaba eski hük
me göre bu öğretim üyesinin durumu nasıl olur? Ya
ni yeni bazı 'halklar mı isteniyor? ıBenim bunu öğren
mem lazım. Veya eski 1980 (Bütçe Kanunundaki hü
küm aynen ve benzeri şekilde gelirse bunlar gidecek
ler mi, dedim. «Evet gidecekler, ben bunu iyi, biliyo
rum» dedi kendisi ısrarla. Ayrıca, Elazığ Üniversitesi 
Rektörü, Sivas, Kayseri, Malatya, özellikle diğer aka
demi mensupları, başkanları da geldiler, onlarla da 
'konuştum. Onların daha ileri bir bak istemediklerini 
tespit ettim. Eski hükmün yeterli olduğunu, 'eski hük
me göre para verildiği takdirde, tespit etmişler, hangi 
öğretim üyelerinin hangi derslere nasıl gelebileceği 
hususunda da kendi aralarında anlaşmaya varmışlar. 
Fakat bir şey ödenmediği takdirde gelmeyeceklerini 
bunlar öne sürüyorlar, gelmeyeceklerini söylemişler. 
©u eski hüküm geçerli, eskiden alıştıkları için Sayın 
'Başkanım. Ama buna razı olduklarını da bant?. ısrarla 
üfade ettiler. Yalnız, çok Sayın Bütçe Komisyonu Baş
kanımızın ifade ettikleri husus benim de aklıma gel
di, bununla da huzurunuza çıkacaktım. Ancak başka 
çarede bulamadım. Kanun eğer şimdi yürürlükte olsa, 
bunun hiçbir şekilde yeri yoktur, huzurlarınıza gel
memesi lazımdı. Ancak Marta kadar acaba, endişe edi
yorum, bunu nasıl olsa göndereceğiz, sonra seçimle 
tekrar gönderme şansları olacak. 'Birçok uğraşılarla ge

lecek; YÖK'ün teşkil tarzları, birbirlerine uyumlu 
yönetmeliklerin çıkması, vesaire vesaire... 

BAŞKAN — Ben 'konuşmamada zaten şunu söyle
dim : Her şeyi parayla ölçmeyelim, dedim; bir ke
narından tutup da herkes «Kaç lira para verirsin» 
demesin dedim; bunu vermeyiz demedim. Buna aliit 
kanunu yakında çıkaracağız dedim. Bu çıkaracağımız 
kanun Üniversiteler Kanunudur. O çıktı mı zaten me
sele kalmıyor. Ama o çıktıktan sonra da yürürlüğe 
girinceye kadar üç ay geçecek. YÖK'ün toplanması, 
kadroların tespiti, vesaire vesaire. O balkımdan, «Ma
dem bu kadar paraya düşkünsünüz, alın parayı» diye 
bir tabir vardır... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu kanu
na o tarihe kadar bir geçicilik vasfı veremez miyiz?. 

BAŞKAN — Zaten Marta kadardır. Şimdi biz bu
nu Kasımda kabul edersek; Kasım, Analık, Ocak, 3 
ay sonra YÖK toplanacak. Ondan Sonra o kadroları 
tespit edecek ve Martı bulacak zaten. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 1982 - 1983 öğretim 

yılında ancak açılır, uygulanır. 
'BAŞKAN — Tabii 1982 - 1983. 

MİLLt EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Tayinleri yapılacak; 1982, 1983 takvim yıllarını 
düşünüyoruz. 

Sonra Sayın 'Başkanım şu da varki, diyelim ki 
birçok derslerden istifade edebildik, erken yapabildik 
birkaçını, yasayı tetkik ettik, eğer yasa bu ise; o za
man Sayın Başkanım o derslere girenleri göndermeye-
ceğimiz için zaten vermemize gerek yok. ihtiyacı ola
na vereceğiz, vermek gerekecek. Zaten hepsi için oto-
maitikmian Mart ayında kesilecek. 

Eğer tensipleri olursa... 
ORGENERAL NURETTÜN (ERSİN — Örneğin 

'% 100 alıp da gitmezse, YÖK çıkınca zaten hesabım 
göreceğiz. 

BAŞKAN — Hayır, ben mahsus sordum onu, 
gitmezse ne olacak dedim? IBöyle devlet olmaz tabii. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?... 
Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
, Maddelere geçilmesini oylarınızla sunuyorum : (Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edümiiştlir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 40 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesinle İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun 40 ncı maddesinin (C) bendine aşağıdaki 
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2, 3 ve 4 ncü fıkralar eklenmiş ve 2 nci fıkra 5 nci 
fıkra olarak değiştMmiştir-

2. Öğretim kurumunun 'bulunduğu yere ikamet
gâhları veya sürekli görev yerlerinden1 herhangi ıbiiri, 
il dışında olmak koşulu ile 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye v© yardımcılarına '% 50, 
301 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve 
yardımcılarına ise '% 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

'3. En az '% 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
ikili öğretim yapan fakültelerde, İkinci öğretim için, 
öğretim üye ve yardımcılarına haftada 1'2 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir, 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite veya 
akademli senato kararına dayanılarak verilir. Baş'ta 
üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı olduk
ları yükseköğretim kurumlarından '(senato kararına 
dayanılarak) izin almaları zorunludur. 

BAŞKAN — 1 ndi madde üzerinde Komisyonun 
'bir diyeceği var mı?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
'bu herhalde 300 'kilometrenin kalmasında yarar ola
cak. Aynı rakamı verirsek, bu defa herkes 300 kilo
metreden 'kısa yere gitmek ister, 

BAŞKAN — Sonra madem' böyleymiş vaktiyle... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet aynı mad
deyi aldık. 

Sayın Başkanım burada 4 ncü maddenin ikinci 
cümlesinin sonunda «hasta» kelimesi var; o «başka» 
olacak. 

'BAŞKAN — Tabii ««başka» olacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Arz ettiğim1 

gibi efendimi, senelerden beri1 kullanılan ve yerleşımıiş, 

bir metni aynen aldık. 
BAŞKAN — Yeni 'kanun çıkıncaya kadar bu böy

le devam edecek. 
1 nci madde üzerinde söz alma'k isteyen var mı?... 
Buyurun Oramüral Tümer. 
ORAIMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, bu «il dışında» tabiri acaba «il hudutlarının dı
şında» manasına mı geliyor, yoksa 'belediye hudultla-
rıyla yine tahditli mi?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(İBü'tçe - Plan Komisyonu Başkana) — İl hudutları dı
şında efendim, Harcırah Kanunundaki hüküm değil 
efendim. 
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BAŞKAN — Yani kazalar falan dabiil, 'ilin hudu
du oluyor, yani ilin belediye hududu değil, il hududu. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O mana ke-
sin olarak anlaşılıyor mu yani?.ı 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, öyle uy
gulandı bugüne kadar da. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka Söz 'is
teyen. ... Yok.ı 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum1 : Kabul1 eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

'2 nci maddeyi okutuyorum'': 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ekim 1901 tarihin

den geçerli olmaik üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde slöz 'İsteyen?.. 
Yok, 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Balkanı yürü* 

'tür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde slöz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarımıza sunuyorum : Kabul' 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Tuzla Deniz Harp Okulu înşaatntn Tamam
lanması ve Hizmete Açılması ile İlgili.Kamın Teklifi 
ve Bütçe Plan Komisyonu Raporu (2/72) (S. Sayısı : 
280) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında bulu
nan, Tuzla Deniz Harp Okulu İnşaatının Tamamlan
ması ve Hizmete Açılması ile llgM Kanun Teklifi ve 
'Bütçe Plan Komisyonu Raporunun görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Bu rapor 280 sıra sayısıyla basılıip dağıtılmıştır. 
Bütçe Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve 

ilgililer yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyorum 

ve ilk sözü Komisyon 'Sözcüsü Küçüklahlmet'e bırakı
yorum. 

Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
Deniz Harp Okulunun Tuzla'da linşjaatı faaliyeti 1976 

(1) 280 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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yılında ele alınmış ve ilk kazma 1977 yılında vurul
muştur. 1977 yılından bugüne kadar toplam olarak 
1 milyar 353 milyon lira sarf edilmiş ve 1981 yılı so
numa kadar da bunun 2,5 mlilyan bulacağı, yapılmış 
projelerden, ödeme planlarından çıkartılmaktadır. 

Bugüne kadar tatbikat projeleri bitmiş, birinci kı
sım inşaatı bitmiş, ikindi kısım inşaatı 'bitmiş, altyapı
ların büyük bir kısmı biltrnıiş, er kışlası, ısı santralı 
inşaatı bu yıl, 1981 yılı sonunda bitecek. Ancak, yine 
de büyük kısım inşaatı 'bundan sonra devam edecektir. 

Bugünkü 2490 ve 1050 sayılı kanunların bazı kı
sıtlayıcı hükümleri nedeniyle linşaatın 1990 yılına ka
dar uzayacağını Deniz Kuvvetlerinden teknik arka
daşlar hesaplamışlar ve bu kısıtlayıcı hükümlerden 
bu 'inşaatı kurtarabildiğimiz takdirde 1984 yılında bite
ceği kabul edilmiş. Eğer hakikaten inşaatta böyle 6 
yıllık bir kısalma olursa, çeşitli eskalasyon fiyatlar ne
deniyle 27 milyar liraya çıkacak olan 'bu nihai maliyet, 
10,5 milyara inecek, yani V6 milyar liralık bir tasar
ruf sağlanacaktır. 

Teklüf esas olarak buna dayanmaktadır. Ancak, 
bina bittikten sonra ki çok 'büyük bir binadır, bunun 
içinin tefrişi de çeşitli alımları gerekti*. Bütün bina
nın hizmete hazır olarak teslimi sırasında Kümünün' 
birden 'bu muafiyet hükümleri içtine alınması düşünül
mektedir. 'Bu nedenle de bazı muafiyet hükümleri ge
tirilmiş; fakat esas olan, 2490 ve 1050 sayılı kanun 
hükümlerinden muaf tutulmasıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Zaltem Üniversiteler Kanununda 
da var bu; üniversiteler inşaatlarında 2490 sayılı Ka
nuna tabi olmuyor. 4 yıllık Harp Okulu da bir ünli-
versütediir.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
tfBütçe - Plan Komisyonu IBaşkamı) — Sayın Başka
nım, benzeri çok vardır; mesela benlini bildiğim, is
tanbul Opera binası 'inşaatı için kanun çıkartılmıştır; 
bu hüküm orada da vardır.. 

(BAŞKAN — Üniversitelerin hepsinde var. 
Tümü üzeninde başka söz listeyenı ... 
(Buyurun Oramiral Tümer. 

ORIAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu verilen izahata bir ufak (iave yapmak istiyo
rum. Bir kısım binalar bu senenin sonunda bitecek
tir. Eğer önümüzdeki 7-<8 sene hiç kullamlmadan bu 
binalar boş bırakılırsa, o takdirde daha kullanmadan 
birçok zayiata uğrayacak, tahribata uğrayacaktır. Bu 
nedenle, en kısa zamanda bu binaların hizmete açıl
ması memleketin büyük yararına olacaktır. Bu bafcıım-
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dan bunun kabulünde 'büyük yararlar olacağı.düşün
cesindeyim. Bu da ayrı bir gerekçe oluyor efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka Söz isteyen?... Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylannııza sunuyorum : 

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

Tuzla Deniz Harp Okulu İnşaatınım Tamamlanması 
ve Hizmete Açılması ile İlgili Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Tuzla Deniz Harp Okulunun hiz
mete açılması için gerekli plan ve projelerin yaptırıl
ması, müşavirlik hizmetleri, her nevi inşaat ile yurt 
içinden veya yurt içlinden temini mümkün olmaması 
halinde, yurt dışından satın alınacak malzeme ve ge
reçler ile kiralama, onarma, yaptırma, keşfettirme, 
montaj, taşıma, teknik yardım, eğitim, sigortalama 
ve teknik işlerle ilgili hizmetlerin icrasına, bu işlerin 
uygulamasında ve kontrolünde gerekli müşavirlik 
hizmetlerinin sağlanması ile (ilgili işlemleri yerli ve 
yabancı hakiki ve hükmü şahıslara, 2490 sayılı Ar
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Mu-
hasebe! Umumiye Kanununa bağlı olmadan yaptır
maya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Gerektiğinde bu yetki Deniz Kuvvetleri) Komutan
lığına devredilebilir. 

Bu işlerin yapımı sırasında uygulanmak üzere ge
rekli görülen yönetmelik ile şartname, itip sözleşme, 
rayiç, birim fiyatı, fiyat analizleri ve eskalasyon for
mülleri Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanır. 

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

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

2 nci maddeyi' okutuyorum : 
'MADDE 2. — Yukarıdaki işler içim gerekli her 

türlü masraflar karşılığı ihtiyaç duyulan ödenekler, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teklüfi ve Genelkur
may Başkanlığının tasvibi üzerine Milli Savunma Ba
kanlığı bütçesine konulur. 

•BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

2 nci ımadideyiı oylarınıza sunuyorum: Kabul ecien-
ler.... Etmeyenler... Kabul edfaîiştıkv 

3 ncü maddeyi okultuyorum: 
MADDE 3. — Bu hfiametler için yurt dışından 

Itemin edilecek her ciıns malzemeye normal ithal ko
fası dışında öncelikle döviz tahsıM yapılır ve bu araç* 
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gereç ve malzemeler gümrük ve ihıer türlü vergi, resim, 
harç ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

BAŞKAN — Maddede geçen, «Bu hizmetler ıçiin 
yurt dışından 'temin edilecek» dediğimıiz malzeme 
1 nci maddedeki malzeme mi oluyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eve/t Sayın 
Başkanım^ 

BAŞKAN — Buharlı kazan da bunun içine girmez 
(herhalde; yadi yurt içinde olan. 

Yukarıda «Yurt içinden veya yurt içimden ıtemini 
mümikün olamayan malzeme» dedik; değil mi?.. 

Eğer yurt içimde Varsa, yurit içinden olacaktır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tithal kotaları geçerli. Yani yurt dışından bugün 
bir malzeme almak: için gerekli şartlar 'bunun için de 
geçerli. Yurit 'içinden alınması mümkün olmayan mal
zeme söz konusu. 

BAŞKAN — Tamam, onlar için söz konusu. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yani bu husus
ta tereddüt yolk Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — «Bu hizmetler için,» dedliğimüz, yu
karıdaki hizmetler için? 

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

iBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... 

Buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim 

müsaade ederseniz, bundan evvelki maddede, «öde
nek Mü'lli Savunma Bakanlığı bütçesine konulur» 
diye b'ir hüküm geptıi. Ek ödenek olarak mı konula
cak, yoksa teklif şeklinde mi? Yani bütçeye yeni bir 
ilave şeklinde ise, ki bu tam anlaşılmıyor; oıradalkli 
fkasııt, Milli 'Savunma Bakanlığının bütçesine ödenek 
olarak konulur manasıda anıdır, yoksa ilave, yani ye-
Itişmediği takdirde «Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı-
'nın 'teklifi üzerine M'illi (Savunma Bakanlığı bütçesine 
konur» dan maksat bütçesine ek ödenek olarak lilave 
edilir manasında mı? 

BAŞKAN — Değil, ek değil; doğrudan doğruya 
bütçeye konacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir yıl evvelki 
bütçe teklifinde buna ait para bütçenin içerisine lilave 
edilecek. 

BAŞKAN — Şimdi d 9812 bütçesi yapılıyor, IMillii 
'Savunma Bakanlığının blütçesine bir ödenek konula-
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ca'k, «Bu Tuzla Harp Okulu inşaatı içindir» diye ko
nacak; yoksa ek bir ödenek değil; o manada değil. 
Bu iseneninki zaten vardır, yeniden bu senenin bütçe
sine ek ıbir ödenek konacak değil. 

3 :ncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok
ta". 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lüğe girer. 
BAŞKAN — 4 ntoü madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorumi: Kabul eden

ler... İEtmeyenler... Kabul ed'iimliştir. 
5 nci maddeyi okutuyorumı: 
'MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
'BAŞKAN — 5 nei madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoikltur., 
5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınızla sunuyorum: Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Değişik Ek Geçici 21 nci Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/249) (S. Sayı
sı : 284) (1) 

iBAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasına geçi
yoruz. 

Gündemimizin: 5 nci sırasında, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Değişik Ek Geçici İ l nai Mad
desinin 'Bîrindi Fıkrasının Değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
mevcuttur. Bu rapor 284 Sıra Sayısı ile basılıp, da-
ğıtılımiııştır, 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan 
yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve kısa bir izahat vermek üzere ilk sözü Ko
misyon Sözcüsü Sayın Küçükıahmet'e bırakıyorum. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Ö57 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek ge
çici 7 nci maddesiyle, Anayasa Mahkemesi memsupla-

(1) 284 S. Sayılı Basmayazı Tutmağa eklidir.' 
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rı, Danıştay mensupları, Sayıştay mensuplarının, ek 
geçici 9 ncu maddesiyle, Bankalar, Devlet Demiryol
ları, Bt - Balık Kurumu, Petrol Ofisi mensuplarımın, 
elk geç'icd 12 maddesiyle Devlet Tiyatro ve Opera 
Balesi mensuplarının1, ek geçici 14 ncü maddesiyle 
de, Devlet Başkanlığı Senfoni Orkestrası mensupları
nın bu kanunda, yani kendi özel kanunlarında değil, 
657 sayılı Kanunda yazılı 'haklardan istifade edeceği
ni amir bir elk geçici 21 nci madde bulunmaktadır. 

Ancak, bu madde «440 sayıln Kanunun 30 ve ge
çici 7 nci maddesi hükmü saklıdır» diye bitmektedir. 
Bu da, KİT'lerde çalışan kimselere İkramiye verilme
sini temin eden maddedir. 

(Bu defa 'Hükümetin getirdiği tasarı, buna sadece 
29 «ncu maddenin ilavesi hakkındadır. 

/Bununla şu. sağlanacaktır: KİT'lerin üst seviyedeki 
yönöticieririin sözleşme ile çalıştırılması mümkün 
olacakta*. Eğer bunlar aslında devlet memuru ise ve 
sözleşme ile çalışıyorlarsa, bu çalışma süreleri, aidat
larını ödemeleri kayıt ve şartıyla, emeklilik işlemleri
ne de sayılacaktır. Sadece bu sözleşme ile kullanılma
yı tespit etmektedir. 

Bunlar, üst kademe yöneticileridir: Genel müdür, 
genel müdür yardımcıları ile, üst kademe yöneticisi 
olduğuna Bakanlar Kurulunun karar vereceği kim
selerdir. 

Sayın Başkanım, halen Emlak Kredi Bankası 
Genel Müdürünün bütünı yan ödemeleriyle beraber 
ayda elime 31 bin lira para geçer.ı Tabii benzerli ban
ka müdürleri 250 bin, 300 bin, kârdan 2 milyon, 
3 milyon aldığı müddetçe, bunların yeter derecede 
faal olmaları mümkün değildir. 

İBugüıı buna benzer genel müdürler büyük bir 
faaliyet içindedir., Çünkü Konsey tarafımdan burala
ra getirilmiş olmalarının bir şeref payı vardır ve bu 
farkı bundan dolayıdır. Şikâyet olmamaktadır; ama 
yarın bunlar bu parayla çalışamazlar. Bunu temin 
eden bir kanundur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
O halde yalnız KtT'lerde çalışanlar?... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, sadece 
KİT'lerde. Çünkü 29 ncu madde; 440 sayılı, KİT' 
lerle ilgili olan Kanunun 29 ncu maddesidir Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bir 29 ncu madde ilave edildi buna? 
EMEKLİ AMfÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(İBütlçe - Planı ıKomılsyonu Başkanı) — Evet efendimi. 

iBASjKAN — Tümü üzerinde başka söz afaıak is
teyen var mı?.-

ORGENERAL (NURETTİN ERSİN —, Devlet 
iK'onservatuvarı filan diye bahsettiler.. 

'BAŞKAN — Hayır,' onlar yok; işte onun için 
sordum. 

EMEKLİ AMtfRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onlar 657 sa
yılı Kanuna ,tahi olacaklar. Kenldi kanunlarımda var 
da, maaş ve ücretlerini o kanunla göre değil, ı657*ye 
göre alacaklarına dairdi. Burada çok kanun' numa
rası geçecek de efendim, geçici madde, geçici mad
de, omları izah için arz ettim, 

^BAŞKAN — Başka ısföz almak isteyen?.,. Yoktur. 
Tülmiü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.. 
'•Maddelere gecitaesinıi oylarınıza sumuıyorumı: 

Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
î nci maddeyi ökutuyorumı: 

657 Sayılı Devlet Memurları IKanumunun1 Değişik 
Ek Geçici 21 nci Maddesinin Birimci Fıkrasımım De

ğiştirilmesi Hakkımda Kamum Tasarıisı 
MADDE 1. — 6517 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun değişik ıek geçici 211 nci maddesimin birimci 
fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştik, 

«Ek Geçici 7 ve 9 ncu maddeler kapsamına gi-
<ren personel ile ek geçici 12, 1'3 Ve 14 ncü maddeler 
kapsamıma giren personele bu Kamuma tabi memur» 
lam 'ödenenler dışında herhanigi bir ödeme yapıla-
mıaz Amcak, 440 sayılı Kamunun 29 ncu maddesi hü
kümleri ile 30 ve geçidi 7 nüj maddesindeki haklar 
salklıidır.» 

BAŞKAN — «Aşağıdaki şek'Ide» mi diyeceğiz, 
«Aşağıdaki biçimde» mi diyeceğiz?. Şimdiye kadar 
hep «Sekide» diyorduk, burada «Biçimde» olmuş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ıtfBültçe -i Planı Komisyonu Başkanı) — Sayım Başka
nımı, «Şekilde» daha uygum. 

IBAŞIKAN — Şimdiye kadar hep öyle idi; «Aşa
ğıdaki sekide değiştirilmiştir». «Biçim»le her halde 
yeni Türkçe yapalılm demişler omu. 

EMEKLİ AMİİIRİAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
dBütçe - Plan Komisyonu Başkamı) — Tasarı o şe
kilde geldi, yalnızca burnum için değiştirmek lişteme-
dik efendimi.. 

BAŞİKAN — Ama bugüne kadar, hep öyle, «Aşa
ğıdaki şekilde» dedik. 

EMEKLİ AMJÜRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
flBütçe - Plam Komisyonu Başkanı) •— O zamam iz-
mimiz olursa, aşağıdaki birimci cümlede de bir küçük 
değişiklik lazım ©f endlim. 
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(BAŞKAN — Nedir o?., 
EMEKLİ AM?İRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(ıBütçe - Plan Komıilsyonu Başkanı) — «Ek geçici 
7 nci, 9 ncu, 12 nıd, Iİ3 neti ve 14 ncü maddeler» di
ye devam eltlmek lazım. «Ek geçici 7 ve 9 ncu» de
dikten sonra tekrar «Ek gecikti 112, 13 ve 14 ncü» 
deyimce, sanki ayrı ayrı özelliği olan madfdelertmıiş 
gibi oluyor; halbuki hepsi .ek geçici iradide. 

«Ek geçidi 7, 9, V2, 13 ve 14 ncü maddeler kap
samıma giren personele..» demek daha uygun ola
cak. 

.BAŞKAN — Tabii «Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 
14 ncü maddeler kapsamına giren..» zaten yukarıda 
da «Maddeler kapsamına giren personel» diyoruz, 
burada da «Kapsamıma, giren personel» diyoruz; iki 
defa olmaz. 

Simidi, o halde, o şekilde okuyunuz efendim. 

MADIDE 1. — 657 Sayiı Devlet Memurları Ka
nununun değişik ek geçici 21 nci maddesinin lb(i-rliınciı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiişıfcir. 

«Ek Geçici 7, 9, 112, 13 ve 14 ncü maddeler fcap-
samına giren personele bu kanuna tabi memurlara 
ödenenler dnşınlda hıerh'angi bir ödem© yapılamaz. 
Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi hüküm
leri «ile 30 ve geçlloi 7 nci maddesindeki haklar sak
lıdır.» 

^BAŞKAN — Tamam, şimdi oldu, 
il nci madde üzerimde söz almak isteyen var mı 

efendini?.. Yok., 
MaJddeyi oylarımıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.,. Kabul edlilmiştlir, 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
IMAIDDE 2. — <Bu Kanun yayımı tarifaünfcle yü

rürlüğe girer. 

IBAİŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok., 

(Maddeyi oylarınıza ;sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.,. Kalbul edilmiştir-

3 ncü maddeyi okutuyorum1: 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
'isteyen?.. Yok, 

(Maddeyi oylarımıza .sunuyorum: Kabul1 edienfler.. 
Etmeyenler., Kalbul1 edilmiştir. 

Tasarınım tümünü oylarınıza sunuyorumi: Kabul 
edenler.. Etmeyenler., Kalbul ddilmişitir. 

6. — Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine 
Kadro Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhti
sas Komisyonu (Raporu. (1/250) (S, Sayısı i 289) (1) 

(BAŞKAN — Günldemlmliizin 6 nci maddesine ge
çiyoruz., 

6 nci sırada, Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakül
tesine Kadro Verilmesi Hakkınlda Kanun Tasarısı 
ve ihtisas Komisyonu Raporu yer alıyor, kii bu ra
por 289 ısııra sayısı ile basılıp, dağıtılmıştı. 

thlffeaıs Komisyonu .Sözcüsü ve Bakanlık (temsilci
leri yerlerini aldılar; 

İKanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Kbmiîsıyonı Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun. 
KORİMAY AUBAY OUMBUR EVCtE (Msas 

Komisyonu ıBaşkamı) — Sayın Başkanım, 19'69 yılm
adan beri yapımı sürdürülen Diyarbakır Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin 1050 yataklı hastanesinin yapımı 
tamamlanarak hizmete açıldığı yüksek malumlarıdır. 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde geniş bir halk kitle
sinle sağlık Ihizmöfii verecek 'olan bu hastanenin sağlık 
hizmetlerinin yürütülebilmesi, teknik ve idari açıldan 
işıletülelbilmeisıi ve halika sunulan bu hizmetlerin de
vam etıtirilebilmesii için çeşitli sinılf ve derecelerde 300 
kadronun verilmesine ilişiklin Uır kanun taisarnsı ha
zırlanmış ve yüksek tensliplerine sunulmuştur. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim, 
Kanun tasarısının /tümü üzerimde başka söz almak 

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

Kabul edenler..., Etmeyenler.,. Kalbul edMştiir. 
-.1 nci maddeyi okutuyorum : 

Diyarbakır Üniver&itesü Tıp Fakültesine Kadro 
Verilmesli' Hakkında Kanun Tasarlısı 

IMADDE 1. — Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakül
tesine eki cetveildje gösterilen kadrolar verilımaıştlir. 

(1) — 289 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Diyaırbakiır Üniıversliıtesli Tıp iFakülitesi 
iîhdas. Edilen Kadrolar : 

Sinııf Unvan Derece Adet 

GİH 
» 
:» 
'* 
» 
» 

THS 
:» 

Din HİS. 
SHS 

» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

YHS 
» 
» 
» 
» 

Tahakkuk Memuru 
Veznedar 
(Santıraill Memuru 
Memur 

1» 

Sekreter 
Mühenidlis 
Teknisyen 
imam 
Kan Merkezi Miüdfürü 
Diş Talhibi 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Hayotıerapliı&t 
Diyetisyen 
Sağlık Teknisyeni 
Hemşire 
Narkoz Teknisyeni 
Röntgen Teknisyeni 
Eczacı Kalfası 
Aşçı 
Giyim Hizmetilisıi 
Berber 
Odacı 
Sağlık HizmetM 

10 
Ilı 
13 
13 
14 
13 
6 

12 
13. 
6 
6 
6 
7 
7 

12 
12 
12 
12 
14 
15 
15 
15 
15 
15 

,1> 
2 
2 

na 
9 
5 
3 

30 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

15 
100 

9 
2 
2 
4 
4 
2 

15 
75 

Toplam 300 

(BAŞKAN1 — 1 ncd madrde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 

(Buyurun, Orgeneral Brelimi., 
ORGENERAL NURETTİN ERSlN — «Genel 

tdaıre Hizmetleri, Tahakkuk memuru 1 ki$ii» demiş. 
Acaiba bu 1 kişi yeterli midir? 

IBAŞKAN — Evet, buyumn. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onların kendi teklif-
lenidir. 

IBAŞKAN — Tahakkuk memuru şimdiye kadar 
varidi Ibeitoi de, şimdi bunu ilave olarak isıtiyöırdur... 

'İlavedir, zaten faktüİ!ten>in kendi kadrosu var. 

•/OttGENBKAt NURETTİN ERSİN — Efen
dim, yeni kadro olduğunu zannediyorum da... 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ #ubi-
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Komutanım, 2 kişi
si var, 1 kliışi daha veriyoruz 3 oluyor. 

'BAŞKAN—Tamam, 3 oluyor < 
jBaışka söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir .„ 
2 nci maıddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — ıBu Kanun yayımı tarihinde yü-

nürilüğa girer, 
iBAŞKAN — 2 ndi maıdde üzerimde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maıddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler., 

Etmeyenler,.. Kalbul edilmiştik. 
3, neü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rüttür, 
(BAŞKAN — 3 mcü madde üzerinde söz almak 

lisıteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbui edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümıüntü oylarımıza ısunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriye
ti Arasında Türkiye ile Irak Arasındaki Hudutların 
Yeniden İşaretlenmesine Dair Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/225) (S. Sayısı : 
288) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 7 nci sırasına geçiyo
ruz. 

7 nci sırada; Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cum
huriyeti arasında Türkiye ile İrak arasındaki hudut
ların yeniden işaretlenmesine dair Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve 
ihtisas Komisyonu raporu yer alıyor, Bu rapor 288 
sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar, 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum, 

Buyurun^ 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumları 
olduğu üzere 331! kilometrelik Türk - Irak hududu, 
1926 yılında imzalanan «Ankara Anlaşması» ile 
tespit edilmiş, 1927 senesinde 101 adet hudut taşı 
dikilerek işaretlenmiştir, Ancak, aradan geçen zaman 
zarfında bir çoğu kaybolmuş ve yapılan en son tes-

(1) 288 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir., 
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pitlerde hudut taşlarından 62 adedinin yerinde bulun
madığı tespit edilmiştir.. 

11926 Anlaşması ve 1927 yılında hazırlanan belge 
ve haritalar esas alınarak Türk - Irak hududunun 
modern teknik yöntemlerle yeniden işaretlenmesi 
maksadı ile 16 ilâ 21 Mart 1981 tarihleri arasında 
Ankara'da toplanan Türk ve Irak heyetleri bir pro
tokol hazırlamışlardır. 12 Ağustos tarihinde de Türk 
ve Irak heyet başkanları tarafından bu protokol imza
lanmış ve Irak bu protokolü onaylamıştır. Şimdi 
tensiplerine bu protokolün onaylanması için hazırla
nan kanun tasarısı sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim^ 
IBunun biran evvel yapılması gereğini ben, Ge

nelkurmay Başkanı olarak Irak'a yaptığım ziyarette 
Saddam Hüseyin'e söylemiştim; o da «Bu kadar mü-
Ih'Lm imi?» 'demiş. ,«Eveıt ıbıiıziilm içlin m'ülhlimıdliır, huduit 
belli değil» cevabını vermiştim. Onlar tasdik etmiş 
biz etmemişiz: Şimdi onlar, «kendileri bunu söyle
diler, ama tasdik etmediler» derler. Onun için geldiği 
iyi oldu bu tasarının., 

'Bu suretle, artık yalnız Suriye ile îran hududu 
kalmış oluyor, rödemarkasyonu yapılmamış. Sovyet 
Rusya ile bitti; bir de Yunanistan vardır. 

ORHAN KULİN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Bulgaristan'la da henüz bir Rezve Deresi ihti
lafı var; o halledildikten sonra Meriç boyuna Bulgar 
hududunda daha rahat rödemarkasyon yapmak im
kânı olacak. Esasen Sayın Başkanım, bu program 
çerçevesinde, 1978'de Milli Güvenlik Kurulu tarafın
dan canlandırılmasına karar verilen sınır güvenlik 
bölgesi ve diğer sınır sorunlarının düzenlenmesi faa
liyetti içSnde hudıuıtlarnmızı'n da düzenlenmıesrain gereği 
ortaya çıkmış, bu konuda kesif bir faaliyet başlamış
tır.; 

Irak'la yapılan anlaşmanın önemi, sadece Irak'la 
olan rödemarkasyonu getirmesi değil, Güney hudut
larında da bir hareketlilik getirmesidir ve bu suretle 
de Suriye'yi böyle bir anlaşmaya yanaşması için daha' 
fazla ikna etmemize yardımcı olacaktır. 

ıBu anlaşmadaki prensiplerden en önemlisi, zan
nediyoruz, sadece eski sınır taşlarının yerine getiril
mesi, yerine konması değil; fakat 2 nci maddenin 
4 ncü fıkrasında da belirtildiği gibi, yeni şartların, 
yani akarsuların mevcut durumlarını nazarı itibara 
alarak mevcut fiili durumlar itibariyle bugünkü şart
lara uygun bir sınırlama yapmak ve gerektiği takdirde 
de toprak fazlası veya eksiği olursa, bunların da kar
şılıklı tazminat usulüne göre halledilmesidir. Yani, 
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muhataralı unsurları, ihtilaf konularını mümkün 
olduğu kadar azaltıp, bugünkü fiili durumu tespit an
lamına gelmesi bakımından da bu anlaşmayı, diğer 
anlaşmalar için de örnek olarak kullanabilmek imkâ
nımız olacaktır., 

(Maruzatım bu kadar olacaktır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen arkadaşı

mız var mı?.. Buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

Sayın Hükümet Sözcüsünün ifadeleri çok doğru. Bil
hassa Suriye hududunda büyük sıkıntı mevcuttur. 
Yani, hakikaten arzu edildiği gibi Irak'la yapılacak 
olan bu anlaşmanın etkisi olacaksa (ki, herhalde o 
bekleniyor). Suriye ile de bu en (kısa zamanda halle
dilmelidir; karmakarışık bir hale gelmiş, hatta bizden, 
o mayınlı saha içerisinde bile bize doğru sınırı almış
lardır; birtakım içinden çıkılmaz iddialar mevcuttur. 
Eğer yasa bunu sağlayacaksa, çok yerinde bir karar 
olacaktır. 

BAŞKAN — Yani, hemen başlayacak değil mi bu? 

ORHAN KULİN (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Efendim, bir ay içinde başlayacak; heyetler kuru
lacak; ikinci ay araziye çıkılacak; üç sene zarfında da 
bitirilmeye çalışılacak, Tabii benim Suriye ile ilgili 
maruzatım bu, ancak Suriye'ye ufak bir emsal gös
termesi bakımından faydalı olabilir. Suriye ile olan 
ihtilaflarımız sadece sınırda değil, emlakta ve diğer 
konularda olması dolayısıyla Suriyeyi hudut mese
lesini görüşmeye yanaştırması konusunda büyük müş
külatımız var; fakat Irak'la yapılacak bir anlaşma 
belki yardımcı olabilir efendim. 

iBAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?., 
Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
il nci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında 
Türkiye ile Irak Arasındaki Hudutların Yeniden 
İşaretlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Ağustos 
1981 tarihinde Ankara'da imzalanmış bulunan «Tür
kiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Tür
kiye ile Irak Arasındaki Hudutların Yeniden işaret
lenmesine Dair Protokol» ün onaylanması uygun bu
lunmuştur, 
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BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur < 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

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

(BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

1. — Gündemin 36 - 56 nci numaraları arasında 
yer alan kanun tasarı ve tekliflerinin 2485 sayılı Ka
nuna göre gündeme alınıp görüşüleceğine dair Baş
kanlık sunuşu. 

[BAŞKAN — Gündeme yeni alınan tasarı ve tek
lifleri okutuyorum: 

36. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
37. — ıBölge idare Mahkemeleri, idare Mahke

meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/255) 

38. — İdari Yargılama Usulü Kamunu Tasarısı. 
d/254) 

39. — Askeri Yüksek İdare Mahkeme'sinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/256) 

40. — Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/257) 

41. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kurulluş ve işleyişi Halkkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiş'tiriknesıi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

42. — Adalet İBakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

43. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

44. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
3 ncü Maddesi d'le 15 nci Maddesinin (h) Fıkrasının 
Değiştirilmesine ive 39 ncu Maddesine (j) Fılkrası ve 
Bu Kanuına Geçici ve Eık Geçici Maddeler Eiklemme-
sine Dair Kanun Tasarısı. (1/259) 

45. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler.,.. Kabul edilmiştir, 

46. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı M addederinin Değiştirilmeisli, 'Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna 'Bazı Maddeler Eklenme
si Hakıkıında Kanun Tasarısı. (1/251) 

47. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi Halkkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

48. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik-
lıiık Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı. (1/266) 

49. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

50. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik YapıHmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1/241) 

51. — 926 Sayılı Türk Sila'hlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun (Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Elk Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

52. — Deniz Ticaret Filosunu Geliştirme İle 
Gemi Iınşa Tesisılerinin TeşMIki Halklkında Kanun 
Tasarısı. (1/170) 

53. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hak-
kınlda Kanun Tasarısı. (1 /267) 

54. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

55. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/269) 

56. — Bazı vergi kanunlarında ve tahsilatın hız
landırılması hakkındaki Kanunda değÜşiilklilk yapıl
ması hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) 

III — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Böylece, Milli Güvenlik Konseyi 
giindıeırninje, (bumdan sonra 56 'tane (kanun tasarı ve 
tdklülfii ıgiıimliş oluyor.! iBu 56 tamun tasarı ve tekMfft-
nıin, gdecelk UtifcşkrâenĞe gönüşm l̂eni yapıiacalkitır, 
alınacalk sıraya ıgöre, 

22 . 10 . 1981 O : 1 

Binaenaleyh, teundlan Ibaşjka görüşüfeceik başka 
tasarı, tdkfliıf ve konu buHunoıiadığından, Ibiatıara tes
pit edilecek ıgüira ve sıaaitfie taplanmıalk üzene bdrleşitmii 
kapaftıyorom. 

Kapanma Saati : 16.21 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

76 NCI İBlRLEŞÎM 

22 Ekim 1981 Perşembe 

Staat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKIİFLERÎ 

î. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununa 2299 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 1 nci Maddenin Birinci ve ikin
ci Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 
ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/248) (S. 
Sayısı : 291) 

2. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/80) 
(S. Sayısı : 290) 

3. — 2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu
nun 40 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/81) (S. Sayısı: 287) 

4. — Tuzla Deniz Harp Okulu İnşaatının Ta
mamlanması ve Hizmete Açılması ile İlgili Kanun 
Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/72) (S. 
Sayısı : 280) 

5. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Değişik Ek Geçici 21 nci Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/249) (S. Sayı
sı : 284) 

6. — Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine 
Kadro Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (1/250) (S, Sayısı : 289) 

ı7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriye
ti Arasında Türkiye ile Irak Arasındaki Hudutların 
Yeniden işaretlenmesine Dair Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/225) (S. Sayı
sı : 288) 

ı8. — Gemi Sağlık Resmi Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Plan Komisyonu Raporu. (1/119) (S. Sayısı : 270) 

9. — istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu. (1/243) (S. 
Sayısı : 279) 

»10. — Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerle
şim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hak
kında Kanun Tasarısı ve ihtisas Komisyonu Raporu. 
(1/129) (S. Sayısı: 276) 

11, — Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi 
ve ihtisas Komisyonu Raporu. (2/75) (S. Sayısı : 274) 

12. — Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

il3, — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
14. — Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
15, — 506 Sayıîı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 
(1/222) 

il6. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (c) 
ve (e) Fıkralarının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/244) 

17. — Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Ka
nun Tasarısı. (1/245) 

18. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Tek
lifi. (2/77) 

19. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1/230) 
20. — Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı. (1/246) 

21'. — 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, (1/247) 

22- — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

23. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
6 Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/79) 
(S. Sayısı : 286) 

(Devamı arkada) 



24. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı. (1/203) 
25. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
26. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/224) 
27. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı, (1/209) 

28. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Bazı Madde, 'Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/239) 

29. — 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/196) 

30. — 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları» 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Mad
desinin Kaldırılmasına, Bu Kanuna Geçici Madde
ler Eklenmesine ve 6763 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı. (1/195) 

3 İL — 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/162) 

32. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dörk Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/163) 

33. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/164) 

34. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/228) 

35. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/229) 

36. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
37. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke

meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/255) 

38. — İdari Yargrlamla Usûlü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

39. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/256) 

40. — Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/257) 

2 — 

| 41. — 2247 SayA Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kamunun Bazı Mad-
delierMin Değiştirilmesi Hakkında 'Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

42. —• Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

43. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

44. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
I 3 ncü Maddesi ile 15 nci Maddesinin (h) Fıkrasının 

Değiştirilmesine ve 39 neu Maddesine (j) Fıkrası ve 
Bu Kanuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair IKamun Tasarısı. (1 /259) 

45. — Türk Slalhli Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

46. — 657 Sayılı Devlet Memurları) Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /251) 

47. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

I 48. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı. (1 /266) 

49. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

,50. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1/241) 

'51. — 926 Sayılı Türk Silahlı KuvVetîeri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin' Değiştirilmesi, 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

I Tasarısı. (1/252) 
52. — Deniz Ticaret Filosunu Geliştirme İle 

Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/170) 

53. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1 /267) 

54. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

55. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/269) 

56. — Bazı vergi kanunlarında ve tahsilatın hız
landırılması hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun Tasarısı. (1 /270) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 5. Sayısı : 280 
Tuzla Deniz Harp Okulu İnşaatının Tamamlanması ve Hizmete 
Açılması İle İlgili Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu (2 /72) 

15 Ekim 1981 

MİM Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
«Tuzla Deniz Harp Okulu İnşaatının Tamamlanması ve Hizmete Açılması ile İlgili Kanun Teklifi» ve 

gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 

, Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

Deniz Harp Okulunun halen bulunduğu Heyheliada'daki tesisleri eğitim ve öğretim yönünden yetersiz kal
maktadır. Bu nedenle Deniz Harp Okulunun Tuzla'da belirlenmiş olan yeni yerleşim alanındaki tesislerinin 
en kısa zamanda bitirilerek hizmete girmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Devlet îhale Kanunu çalışmaları devam etmekle beraber, (tüm yönetmelikleri ile birlikte yürürlüğe girmesi 
için gerekecek zaman ve uygulamada, eski 2490 sayılı Kanunun yönetmelik, içtihat gibi esasları yönlendir
meye ne kadar etkili olacağı bilinmemektedir. 

Bu Kanun, Deniz Harp Okulunun 1984 senesinde hizmete girmesi için aşağıdaki imkânları sağlayacak ve 
hizmetleri kolaylaştıracaktır. 

1. Binaların tefrişinin kısa zamanda yapılması ve gerekli eğitim gereçlerinin sağlanması, 
2. 2490 sayılı Kanun ve Bayındırlık Bakanlığı usulleri ile çok büyük meblağlara ulaşan dolgu işlerinin 

inşaatları aksatmayacak şekilde emanet olarak süratle yapılmasının sağlanması, 
3. Her türlü etüt, proje ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, 
4: Her türlü araç, malzeme, avadanlık, yedek parça ve teçhizatın yurt içi ve yuıt içinden temini mümkün 

olmaması halinde yurt dışından temini, 
5. Mevcut ve genişletilecek kontrol teşkilatında ihtiyaç duyulan sivil uzman personelin süratle istihdamı, 
Bu suretle Kanun Teklifi ile Deniz Harp Okulunun Tuzla tesislerinin kısa zamanda hizmete girmesi için 

gerekli işlemlerin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 15 Ekim 1981 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/72 
Karar No. : 99 

Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer tarafından 15 Ekim 

1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Tuzla Deniz Harp Okulu inşaatının Tamamlanması ve 
Hizmete Açılması ile İlgili Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Teklifin gerekçesinde de belirtildiği üzere, halen Heybeliada'daki tesisler Deniz Harp Okuluna eğitim 
ve öğretim yönünden yeterli olmamaktadır. Bu itibarla yeni yerleşim alanı olarak seçilen Deniz Harp Okulu
nun Tuzla tesislerinin kısa zamanda hizmete girmesine yardımcı mahiyette görülen yasa teklifi Komisyonu
muzca olumlu bulunarak maddelerin görüşülmesine geçiİittîştk. • 
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Teklifin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 nci maddeleri aynen ikalbul 
edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Emeldi Amiral 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb, 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb, 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alfe. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. flrib. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 

Müi Güvenlik Kom*!yi (S. Svym : 280) 
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TEKLİF 

Tuzla Deniz Harp Okulu 
TO {Hizmete Açılması lüle 

Tajuamtalmasa 
Kamın TekUfö 

MADDE 1. — Tuzla Deniz Harp Okulunun hiz
mete açiması için gearökıli plan ve projelerin yaptırıl
ması müşavirlik hizmetleri, her nevi inşaat ile yurt 
içinden veya yurt içinden temimi mümkün olmaması 
halinde yurt dışından satın alınacak malzeme ve ge
reçler ile kiralama, onarma, yaptırma, keşfettirme, 
montaj, taşıma, teknik yardım, eğitim, sigortalama 
ve teknik işlerle ilgili hizmetlerin icrasına, bu işlerin 
uygulanmasında ve kontrolünde gerekli müşavirlik 
hizmetlerinin sağlanması ile ilgili işlemleri yerli ve 
yabancı hakiki ve hükmi şatııislara, 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Mu
hasebe! Umumiye Kanununa bağlı olmadan yaptır
maya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Gerektiğinde bu yetki Deniz Kuvvetleri Komutan
lığına devredilebilir. 

Bu işlerin yapımı sırasında uygulanmak üzere ge
rekli görülen yönetmelik ile şartname, tip sözleşme, 
rayiç, birim fiyatı, fiyat analizleri ve eskalasyon for
mülleri Milli Savunma Balkanlığınca hazırlanır. 

MADDE 2. — ,Yukardaki işler için gerekli her 
türlü masraflar karşılığı ihtiyaç duyulan ödenekler, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teklifi üzerine Milli 
Savunma Bakanlığı bütçesine konulur. 

MADDE 3. — Bu hizmetler için yurt dışından 
temin edilecek her cins malzemeye normal ithal ko
tası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır ve bu araç, 
gereç ve malzemeler gümrük ve her türlü vergi, resim, 
harç ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

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

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Tuzla Deniz Harp Okulu 
ve Hizmete Açıhnası tüe 

TamamBainimaisı 
Kanun TekKfi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADE 2. 
bul edilmiştir. 

— Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka-

— Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka-

— Teklifin 5 nci maddesi aynen ka-

*>m<( 

iMiîli Güvenlk Konseyi (S. Sayisı : 280) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 284 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik Ek Geçici 21 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /249) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 13 Ekim 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 - 962/06104 

MİLLİÎ GÜVENUÜK KONSEYİ (BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başikanlığıni'za arzı Bakanlar Kurulunca 23 , 9 . 1981 tarihinde karar
laştırılan «657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun Değişik Ek Geçici 21 nci maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak ıgönderiDmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
BiHend ULUSU 

, Başbakan 

14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun Değişik Ek Geçici 21 neft maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakında Kavram Tasarısının Gerekçesi 

Billihidiıği gjiibii, 657 'sayılı Devlet Memurları Kanunu 1 , 3 . 1965 tarihinde, 440 sayılı İktisadi Devlet Teşek
külleriyle Müesseseler ve İştirakler Hakkında Kanun ise 21 . 3 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin büyük bir kısmı, 440 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen günlerde bir 
yandan Yasaya uygun kuruluş kanunlarını öte yandan personeli ile illgili hakları düzenleyen mevzuatı düzen
leyip uygulamaya koyamamışlardır. Bu nedenle, 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 9 ocu maddesi ile bu kuru
luşların personeli devlet memurları kapsamı içine a'lınmış, Ek Geçici 21 nci maddesi ve bu maddede yapılan 
değişiklikler ile de memurlara yapılacak ödemeler dışında bir ödeme yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 
Ancak, 440 sayılı Kanunun 30 ncu ve Geçici 7 nci maddesindeki haklar saklı tutulmuştur. 

Tasanda yapılan değişiklik ile 440 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi hükmü de saklı tutulmaktadır. Böy
lece, 657 sayılı Kanun kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde karşılaşılan yönetici bulma güçlüğü
nün yeniden düzenleme faaliyetleri sonuçlanana kadar aşılması amaçlanmıştır., Özellikle, toplu iş sözleşme 
düzenine geçişten Sonra bozulmaya ba'şlayan ücret sistemimi yenliden düzenlemek, 440 sayıln Kanunun 29 
ncu maddesi ile emeklilik haklarımji zedelemeden sözleşme ile üst düzey yöneftioi çalıştırabilmek ve ücreti diğer 
ödemelerle güçlendirmek, sorumluluk bilincine sahip bilgili ve yetenekli yöneticiyi görevde tutmak için böy
le bir değişiklik zorunlu hale gelmiştir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/249 
Karar No. : 100 

16 Ekim 1981 

Milli GüveııSk Konseyi Başfk&nlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13.10.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi Baş
kanlığına arz olunan «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik Ek Geçici 21 nci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

'Bu inceleme sonucunda; 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde karşılaşılan yönetici 'bulma güçlüğünün aşılabilmesi amacıyla, emeklilik 

hakları zedelenmede sözleşme ile üst düzey yöneticisi çalıştırılabilecek düzenlemeye gerek duyulduğu anla
şılmıştır. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 9 ncu maddesi ile Devlet Memurları 
kapsamına alınmış olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeline aynı Kanunun ek geçici 21 nci maddesi 
uyarınca maaşları dışında Ibir ödeme yapılamamaiktadır. 

Ancak, 440 sayılı Kanunun 30 ncu ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklı tutulmuştur. Sözü edilen is
tisnalar ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlara ikramiye, prim, temettü gibi ödemeler yapılabilmekte
dir. 

Bu defa tasarı ile yapılan değişiklikle 440 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi de 657 sayılı Kanunun ek geçici 
21 nci maddesi Ikapsamına alınmakla, bu şekilde Kamu İktisadi Teşebbüslerinde emeklilik hakları zedelenme
den sözleşmeli üst düzey yöneticileri çalıştırılabilecektir. 

Tasarı ile yapılan değişiklik yukarıda arz olunan gerekçe ile Komisyonumuzca da olumlu bulunduğun
dan 'tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, 657 sayılı Kanunun ek geçici 21 nci maddesinde deği
şiklik yapan tasarının 1 nci maddesi, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
lüsnü KÜÇÜKAHMET 

Emekli Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb, 

Başkan Yardımcısıı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye Üye 
Berki MELLİ Serpil ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb, 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

(İzinli) 

Milli Güvenlik Konseyi l(Sn Sayısı : 284) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6S7 Saylh Devlet Memurtan Kanununun Değişik 
Ek 'Oeçlicli 21 udi Maddesinin Bilinci Fıkrasının 

Değiştirilmesi Hakkında Kamun Tas»nsı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik ek geçici 21 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Ek Geçici 7 ve 9 ncu maddeler kapsamına gi
ren personel ile ek geçici 12, 13 ve 14 ncü maddeler 
kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memur
lara ödenenler dışında 'herhangi bir ödeme yapılamaz. 
Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi hüküm
leri ile 30 ve geçici 7 nci maddesindeki haklar sak
lıdır.» 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 3. — 'Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

23 , 9 . 1981 
Devlet Bak. - IBaşjbakan Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Balkanı 
Prof. Dr. M. İV, Özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
1. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5i Side 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

657 Sayılı Devlet Memuıteı Kanununun Değişik 
Ek Geçid 21 nd Maddecinin Birinci Fıkrasının 

DeğSştMImesli Hakkında Kamun Tasarısı 

ıMADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bak. - (Başbakan Yrd. 
T.Özal 

Adalet Balkanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y, (Bakanı V. 
Dr. 5. Tüten 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Mili Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Mili EğMırı Bakam 
H. Sağlam 

Güm, ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

\>m<( 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 284) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 287 

2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 40 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (2/81) 

19 Ekim 1981 

MÜH Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

2416 sayılı 1981 mali yılı Bütçe Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kamın Teklifi ve 
gerekçesi ekte sunulmuştur, 

Gereğini arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

198(1 öğretim yılında ü^versitelerimıizıde öğretimin aksamadan devam edebilmesi amacıyla Üni-versöltıeler 
Kanununda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar 1980 mali yılı Bütçe Kanunundaki zamlı ek ders ücreti uy
gulanmasının devamında yarar görülmektedir. 

Bilt̂ e - Plan Kornisyohu Rapora 

TC 
, Mitli Güvenlik Konseyi 19 Ekim 1981 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2\81 
Karar No. : 101 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersinin 19 Elcim 1981 
tarihinde Mili Güvenlik Konseyine sunduğu «2416 sayılı 1981 mali yılı Bütçe Kanununun 40 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Ilişjkin Kanun Teklifi» Kotmıilsyonuımuûsca incdenmişltıkv 

Bilindiği gibi çeşitli İllere dağılmış bulunan yükseköğrenim kurutalıarıinlda büyük ölçüde öğretim üyesi sı~ 
kıntıtsı çdkitadktedlir. Yeni kumlan ye gelişımeklte olalı ünilversiMerimıizin öğriötilm üyesi ihtiyacı kurulluişu eski 
olan ve öğretim üyesi bakımından kendisine yeterli duruma gelmiş öğretim kurumlarımızdan karşılanmak
tadır. Bu sekilide temin edilebilen öğretim üyeleri ise uçak dahil çeşitli ulaşım araçlarıyla öğretim üyesi bu
lunmayan üniversitelere gitmekte ve derslerini verip geri dönmektedirler. 

Ancak, öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları uzak olan öğretim üye ve yardımcıları kemdi* 
lerine ödenen ek ders ücretini yeterli bülmadıikiarından ek ders görevi istememekte, bunun tabii sonucu ola
rak da öğretim hizmetleri aksamaktadır. 
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1980 ve dalhıa önceki yılarda sorunun çözümü için bütçe kanunlarında yer alan «Ek Ders Ücreti» bölü
müne ikametgâhlarına uzak olan öğretim kurumlarında ders vermeye gidip gelen öğretim üye ve yardımcılarına 
ödenen ders ücreti, uzaklık durumuna göre % 50 ve % 100 gibi zamlı ödemeler yapılmak sureitiyle çözüm 
getirilmeye çalışılmış ve bu konuda başarıda sağlanmıştır. 

Ancalk, öğretim kurumlarımın bir an önce kendilerine yeterli kadrolarını 
öncelei bütçelerde geçen hükümler 198İ1 bütçesine konulmamıştır. 

oluşturmaları amacıyla daha 

Her ne kadar 1981 mali yılı bütçesine üniversitelerjn öğretim üyesi yönünden kendilerine yeterli duru
ma gelmeleri amacıyla zamlı ücret ödeme ile ilgili hüküm konulmamışsa da tatbikatta öğretimin aksadığı gö
rülmektedir. 

Öğretimin aksamadan devam edebilmesi amacıyla 1980 Mali Yılı Bütçe Kanununda mevcut bulunan hü
kümlerin bir müddet daha uygulanmasında yarar bulunduğu sonucuna varıldığından teklif Komisyonumuz
ca da olumlu bulunarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 40 ncı maddesi (C) bendinin değişikliğini düzenleyen teklifin çerçeve 
1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye. 
Doğan KAYRAN 

(izinli) 

Mitli Güvenlik Konseyi (S.: Sayısı ; 286) 
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TEKLİF 

2416 Sayılı 1981 Mati Yılı Bütçe Kanununun 40 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2416 sayılı 1981 Mali Ydı Bütçe 
Kanununun 40 ncı maddesinin (C) bendine aşağıdaki 
2, 3 ve 4 ncü fıkralar eklenmiş ve 2 nci fııkra 5 nci 
fıkra olarak değiştirilmiştir. 

«2. öğretim kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları veya sürekli görev yerlerinden herhangi biri, 
il dışında olmak koşulu ile 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 
301 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve 
yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim için, 
öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite veya 
akademi senato kararına dayanılarak verilir. Başta 
üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı olduk
ları yükseköğretim kurumlarından (senato kararına 
dayanılarak) izin almaları zorunludur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

2416 Sayılı 1981 MaK Ydı Bütçe Kanununun 40 na 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

— Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka-

» » • « .«.. 

Muti Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 287) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 288 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Türkiye ile 
Irak Arasındaki Hudutların Yeniden İşaretlenmesine Dair Pro
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa

rısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/225) 

TC 
Başbakanlık 7 Eylül 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-942/05703 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Balkanlar Kurulunca 1.M981 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti üe Irak Cumhuriyeti arasında Türkiye He Irak Arasındakü Hudutların Yeniden 
İşaretlenmesine Dair Protokolün Onayfanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kamın Tasarısı» ile gerekçesi ili

şik olanak gönderilmiştir. 

Gereğini! etmtirleruıe arz ederim. 
Bülend Ulusu 

G E R E K Ç E 

1. Türk - Irak hududu, Cemiyeltti Alkvam'ın 29 Ekim 1924 tarihinlde Cenıevre^de yaptığı toplantıda ka-
rarî&ştınflmış ve 5 Haztiran 1926 talihli Ankara Anıtlaşması ile tespit edilmiştir. Söz konusu Antlaşmanın 3 ncü 
maddesi uyarınca teşkil olunan Tahdidi Hudut Komisyonunca 1927 senesinde yerimde tayin, tarif ve tespit 
edilerek işarötlenımıişltliır. Hudut, Türk - îran hududunun Mtltliği yerden başlayıp, Habur çayının Dicle nehri ile 
birleştiği yere kadar devanı etmiektedir. Hududun uzunluğu 331 Km.Mür. Hudut genellikle çay ve derelerin 
talveg haittınldan ve tabüi aratzi engellerinden geçirimıiş'tliır. 

Hududun 1927 yılımda arazî üzerinde tespM sırasında, Tahdidi Hudut Komisyonu tarafımdan 101 adet hu
dut taşı dikilmiştir. Bugün, bu taşlardan 62^irün yerinde olmadığı saptanmıştır. Tahdidi Hudut Komisyonu 
Devlet hudut hattum ve hudut işaretlerini 1/50 000 ölçekli 10 paftadan ibaret hariiltaflar üzerinde göstermiştir. 

Türk • Irak hududu, gerek arazi yapısı gerekse etnic yapı bakımımdan içice bir durum gösıteoımektedir. Hu
dut taşlarının 2/3'üraün ortadan kalkmış olması ve Tahdidi Hudut Komisyonunun düzenfediği harita ve db-
küman'ların da yetersliz oluşu nedenliyle, Devlet hududu foelirgMiğinli kaybelürilştir. Bu bakımdan hudut hattı
nın kesin olarak belirlenip, hududun yeniden işaretlıenmesıine ciddi 'ihtiyaç bulunım'akitaldır. 

2. 29 Mart 1946 tarihinde Ankara^da imzalanan Do&Ouk ve îyi Komşuluk Anlaşmasına ek 6 numaralı 
hudut protokolünün 6 ncı maddesi uyarınca 3 Mayıs 1978 tarihinde Bağdat'ta dlüzenilıenem Türk - Irak Daimi 
Hudut Komisyonunun 2 noi toplantısı sonunda imzalanan tutanağın 6 ncı maddesi üe, hududun modern teknik 
yöntemlerle yenliden işarötlenmıesi için gerekli protokol terin akdi amacı ile bir Türk - Irak Karma Hudut Ko
misyonu kurulması karaa^tırılmıştır. Bu tutanak tarafların yetlkli makamlarınca onaylanarak (tarafımızdan 
Bakanlar Kurulunun 7.7.1978 tarih ve 7/15997 sayııh kararı ile onaylanmıştır. Bakanlar Kurulunun söz ko
nusu kararı 24 Ağustos 1978 gün ve 16387 sayılı Resmi Gazetedie yayınlanmıştır.) 27 Eylül' 1979 teininde 
yürürlüğe girmiştir. 
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Yeniden işaretlemenin nasıl yapıHacağı kömusumda tarafımızdan hazırlanan 3 Protfio'kol tasarısı, zaman kıa* 
zanmıak bakımımdan, mıezkûr tutanağım Iraklılarca onaylanmasından önce Temımuz 1979 tarfMride Bağdat BÜi-
ylifkdl'çiIJğîmlilz aracılığıyla Irak makamlarıma ulaştırıllmıış, mukabil Irak Protokol tasarısı da Temmuz 1980 
tarihimde alınmıştır. 

Müteakiben diplomatik kanaldan varılan mutabakat üzerine, Türk - Irak Devlet hududunum modern tek* 
nük yöntemlerle yeniden işarötlıenımıesi ile ilgili teknik konuları görüşmek, rödemarkasyoma esas olacak protofco-
hı hazırlamak ve Rödetmaıitkaisyon Komisyonumu kurmakla görevli kılınan Türk ve Irak yetkili Heyetllerıi 16 
Mart 1981 tarihlinde Ankara'da bir araya gelmiştendir. 

Türkiye - Irak hududunum yeniden işaretlenmesi konusunu her yönüyle elCraifDı bir şekilde inceleyen Jkli He
yet, Türk - Iralk hududunun rödlemarkaisyonu maksadıyla kurulması öngörülen Ortalk Komlisyonunı yapısı, gö
revleri, idari ve tekmülk konular, sahada yapılacak teknik çalışmalarım yönlendirilmesi, maili yükümllülülkl'er, 
anlaşmazlıik hallerimde sorunların çözüm yolları, yürürlük ve onay istemleri ile ilgi! bütün hususları göriüşerek 
her iki taraf yeftfcili ma'kamllarının onayınla sunulacak olan bir Protokol mötn'ini hazırlamış ve parafe ötmlişler-
dir. 

Ancak, görüşmeler sırasında yeniden işaretlemeden ne anlaşılması gerektiği ve bunum taniımı konusunida iki 
tarafın heyetleri arasında, soruna bakış açısı yönünden, bir anllayış fariklilığı ortaya çıkmış ve Protokolün bu 
maddesi ile ilgili bölümü açık bırakılmıştır. 

Ahiren diplomatik kanaldan yapılan temaslar sonucunda askıda kalan bu nokta üzerinde iki ülke arasın
da genel mutabakat sağlanmış ve bu kere Iralk Başbakan Yardımcısı Talha Yalsin Ramazam'ım Ankara Ya vaki 
ziyareti sırasında Türk ve Irak Heyetleri araisındla yapılan müzakereler sonucunlda Protokol tamıam'lanaralk 12 
Ağustos 1981 tarihinde Türk ve Irak Heyet Başkanları tarafımdam imzalanmıştır. 

Türkiye iîe Irak arasındaki hudutların yeniden işaretlenilmesin© ilişlkin Protokolün, 12 nci maddesü hükmü 
gereğince, yüksek Âkit taraflarım ülkelerinde yürürlükte olan Anayasal usullere uygun olarak onay işlemine tabi 
tutulması gerektiği cihetle, 244 sayılı Kamunun 2 ndi ve 4 ncü maddeleri uyarımca mezkûr Protokolün onaıy-
lanmasınıın uygun bulunduğuna dair bir Kamun çılkanlmaJsı gerekmddteldir, 

İhtisas Komisyonu Rapora 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
ihtisas Komisyonu 20 Ekim 1981 
Esas No. : 1/225 
Karar No. : 68 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Türkiye ile Irak Arasındaki Hudutlarım Yeniden işa
retlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygum Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuz toplantısında incelenmiştir. 

Türk - tran hududunun bittiği yerden başlayıp, Ha bur Çayının Dicle Nehri ile birleştiği yere kadar devam 
eden 331 Km. lik Türk - Irak hududu, 5.6.1926 tarihli Ankara Antlaşması ile tespit edilmiş olup buna istina
den 1927 senesinde kurulan Tahdidi Hudut Komisyonunca yerime tayin, tarif ve tespit edilerek işaretlenmiş 
ve 101 tane hudut taşı dikilmiş olmasına rağmen aradan geçen yarım asrı mütecaviz zaman içinde kar, fır
tına, sel gibi nedenlerle bu taşlardan ancak 39 tanesinin yerli yerimde bulunduğu tespit edilmiştir. 

Gerek arazi yapısı ve gerekse etnik yapı bakımından içice bir durum arz eden Türk - Irak hududunun be
lirginliğini kaybetmesi üzerime hududun modern teknik yöntemlerle yeniden işaretlenmesi zorunluluğu karşı
sında rödemarkasyon komisyonu kurmakla görevlendirilen Türk -'Irak heyetleri 16 - 21 Mart 1981 tarihleri 
arasımda Ankara'da bir araya gelerek 13 maddelik bir protokol hazırlamışlardır. 

MM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 288) 
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Türk - Irak heyet başkanları tarafından 12.8.1981 tarihinde imzalanan, mezkûr protokolün 244 sayılı 
Kanunun 2 noi ve 4 ncü maddeleri gereği, onaylanmasının uygun bulunduğuna dair hazırlanan tasarının tü
mü Komisyonumuzca da yerinde mütalaa olunarak aynen benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun görülerek iCjmisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Tensiplerinize arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alto. 

Komisyon Başkan Yrd. 
Nuzhet KÖKEN 

Dz. Kur. Alb. 

Üye 
Dinçer İNCE 

Kur. Yb. 

Üye 
Samım Erol GÜNÇER 

Dışişleri Bakanlığı 
Hudut îşleri D. Bşk. V. 

M U Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 288) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında 
Türkiye ile Irak Arasındaki Hudutların Yeniden 
İşaretlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Ağustos 
1981 tarihinde Ankara'da imzalanmış bulunan «Tür
kiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Tür
kiye ile Irak Arasındaki Hudutların Yeniden İşaret
lenmesine Dair Protokol» ün onaylanması uygun bu-
lunmuşturs 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Uttlel Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Maliye Bakamı 
K. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Sağ. ve Sos. Yrd Bakanı V. 
Ş. Tüten 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Enerji ve Ta. Kay. B. V. 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. §. Tüten 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

1 Eylül 1981 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Balkanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 
ıMiılii Savunma Bakam 

Ü. H. Bayülken 
Dışişleri Bakam 

1. Türkmen 
Milli Eğitim Bakanı 

H. Sağlam 
Ticaret Bakam 

K._ Cantürk 
Güm. ve Tekel Bakam 

R. Baturalp 
Tarım ve Orman Bakam 

Prof. Dr. S, Özbek 
Sanayi ve Tek. Bakanı 

Ş. Kocatopçu 
Turizm ve Ta. Bakam 

î. Evliyaoğlu 
Köy İş. ve Koop. Balkanı 

M. R. Güney 
Sosyal Güvenlik Bakam 

S._ Side 
Kültür Bakanı V. 

/. Evliyaoğlu 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti üe Irak Cumhuriyeti Arasında 
Türkiye ile Irak Arasındaki Hudutların Yeniden 
Işaretlenınesine Dair Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -
gun görülmüştür. 

Komisyonumuzca, muhafazası uy-

MADDE 2. — Komisyonumuzca muhafazası uy
gun görülmüştür. 

MADDE 3. — Komisyonumuzca muhafazası uy
gun görülmüştür. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA TÜRKİYE İLE IRAK ARASIN
DAKİ HUDUTLARIN YENİDEN İŞARETLENMESİNE DAİR PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti, 
Türkiye ile Irak arasındaki hududun tayinine dair olup 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara'da imzalanan 

ve ülkeleri arasındaki hudut hattının tespit ve tarifine esas olan Andlaşmanın ve eklerinin hükümlerine isti
nat ederek, 

Mezkûr hudutların, yukarıda sözü geçen Andlaşmanın 3 ncü maddesinde zikredilen Hudut Komisyonu 
tarafından 1927 senesinde işaretlenmiş bulunduğu gerçeğini anımsayarak, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasındaki hudutları 1926 Andlaşması ve 1927 belge ve harita
larına istinaden modern tekniklere uygun olarak yeniden işaretlemeyi arzulayarak, 

Bu Protokolü akdetmeyi kararlaştırmışlar ve bu maksatla tayin ettikleri yetkili temsilciler, usulüne uy
gun görülen yetki belgelerini teati ettikten sonra, aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır : 

(Madde Bir 

Yüksek Âkit Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasındaki hudutların, Türkiye ile Irak 
arasında 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ile Irak Arasındaki Hududun Tayinine 
Dair Andlaşma ile tespit edilen ve 1927 Türk - Irka Hudut Komisyonu tarafından işaretlenen ve belgelerinde 
tarif edilerek haritalarında çizilmiş bulunan hudutlar olduğunu teyit ederler. 

Madde İki 

Hudutların yeniden işaretlenmesi çalışmaları aşağıdaki esaslar üzerinden yapılacaktır : 
1. Türkiye ile Irak arasında hududun tayinine dair 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara"da imzalanan And

laşma. 
2. 1927 Türk - Irak Hudut Komisyonunun harita ve belgeleri. 
3. Eski hudut taşlarının yenilenmesi, gerektiğinde yeni ilave hudut taşları dikimi ve bu Protokolda be

lirtildiği şekilde modern tekniklere uygun olarak yeniden işaretleme belgelerinin hazırlanması suretiyle hudut 
hattının daha belirgin hale getirilmesi. 

4. Hudut hattının coğrafi belirtilerinde 1926 yılından bu yana tabii nedenlerle bir değişiklik vükubulmuş 
olması halinde ve özellikle 1926 yılında talvegin hudut hattı olarak tespit edildiği nehir yataklarında de
ğişikliklerin vukulbulmuş olması halinde yeniden işaretlemede hudut hattı, her iki tarafa da toprak kaybettir
meden, yeni coğrafi belirtilerden ve özellikle nehirlerde yeni yataktaki talvegden geçecektir. Bir toprak kay
bı olması halinde Yüksek Âkit Taraflar kompansasyonu nazarı itibara almayı taahhüt ederler. 

Madde Üç 

1. Yüksek Âkit Taraflar, Türk - Irak hudutlarını bu Protokolda belirtilen modern tekniklere uygun ola
rak yeniden işaretlemek üzere, eşit sayıda Türk ve Irak temsilcilerinden oluşan bir Türk - Irak Ortak Komis
yonu kuracaklardır. 

2. Yüksek Âkit Taraflardan her biri, bu Protokolün yürürlüğe girmesini takip eden ay zarfında, biri 
başkan ve diğeri başkan yardımcısı olarak belirtilecek Ortak Komisyondaki sekiz temsilcisini atayacaktır. 

3. Ortak Komisyonun ilk toplantısı, bu maddenin 2 nci paragrafında belirtilen temsilcilerin tayinini takip 
eden ay içinde, üzerinde diplomatik kanaldan mutabakata varılacak yerde yapılacaktır. Komisyon bundan 
sonra münavebe ile Ankara ve Bağdat'ta veya görevini ilgilendiren hudut mıntıkasında, görevimin gereklerine 
göre kendisince kararlaştırılacak zamanlarda toplanacaktır. 

Madde Dört 

Bu Protokolün hükümlerine göre Ortak Komisyon tarafından hududun yeniden işaretlenmesi çalışmaları 
aşağıdaki hususları ihtiva edecek ve bunların tamamlanması ile sona erecektir. 
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1. Eski hudut taşlarının yenilenmesi ve Ortak Komisyondaki Tarafların üzerinde mutabık kalacakları sa
yıda yeni hudut taşının dikimi. 

2. Türk - Irak hududu boyunca her iki taraftan 3 kilometre derinliğindeki hudut şeridinin 1 /25.000 öl
çekli topoğrafdk haritaları hazırlanacak ve bu haritaların üzerinde hudut hattının, eski ve yeni hudut taş
larının yerleri gösterilecektir. 

3. Hudut hattının işaretten işarete tarif protokolü, sınır taşlarına ait protokollar ve sınır taşlan koordinat 
listesinin hazırlanması. 

Madde Beş 

1. Ortak Komisyon ilk toplantısında, çalışma gruplarının sayısı ile kuruluşlarını, çalışma bölgelerini, ça
lışma grupları arasındaki eşgüdümün sağlanması metodunu, çalışma gruplarının merkezlerini ve ikamet yer
lerini, çalışmalar için gerekli teçhizatın teminini ve bu Protokolda belirtilen 'bütün teknik safhaların tamam
lanması için gerekli diğer 'benzer hususları kapsayan kendi çalışma düzenini kararlaştıracaktır. 

2. Hudut hattının işaretten işarete tarif protokolünün, sınır taşlarına ait protokolların ve sınır taşlan 
koordinat listesinin hazırlanması; şu şartla ki, her sınır işareti protokolü bütün hudut taşlarının civarındaki 
detayın tam tarifini ve kroikisini ve her taşın, bir evvelki ve bir sonraki taşın ve aynı zamanda herhangi 
bir belirgin noktanın semt ve manyetik açışım ihtiva edecektir. Bu işler Ortak Komisyonun talimatları çer
çevesinde çalışma gruplarınca yapılacaktır. 

3. Ortak Komisyon, yeniden işaretleme çalışmalarına ilişkin bütün idari ve teknik talimatları hazırlaya
caktır. 

4. Ortak Komisyon bütün çalışmalarını, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak hazırlayacak ve Komisyon
daki Yüksek Âkit Tarafların başkanları tarafindan imzalanacak tutanaklara geçirecektir. 

5. Ortak Komisyon, nihai belgelerin hazırlanmasında uyacağı esasları, bu belgelerin sayısını, boyutlarıriı 
ve şeklini 'saptayacaktır. 

6. Ortak Komisyon, hudut taşlarının gelecekte bakım ve kontrolü ile tahrip olmuş hudut taşlarının ye
niden dikimine ilişkin gerekli belgeyi tanzim edecektir. 

Madde Altı 

Ortak Komisyondaki iki Taraf, bu Protokolün (4) maddesinin hükümlerini yerine getirmek üzere, aşağı
daki teknik çalışmaları yapacaklardır: 

1. Hudut Taşlanılın Dikimi : 
a) 101 adet olan eski hudut taşları, Ortak Komisyondaki Tarafların üzerinde mutabık kalacakları nite

liklere uygun olarak ve bu Protokolda zikredilen 1927 Hudut Komisyonunun belgelerinde her biri için belirti
len numaraların aynını almak şartıyla yeniden dikilecektir. 

b) Bu maddenin 1 (a) paragrafında zikredilen eski hudut taşlarının arasına, eski hudut taşları için belirti
len ananumaralara göre tali numaralar almak şartıyla, eski hudut taşları ile aynı nitelikleri haiz yeni hudut 
taşlan ilave edilecektir. 

2, Nirengi Şebekesinin Tesisi : 
a) Üçgenleme ve nivelman çalışmalannı kapsayan bir nirengi şebekesi tesis edilecek ve Yüksek Âkit Ta

rafların ülkelerindeki ananirengi şebekelerine bağlanacaktır. 
b) Bu maddenin 2 (a) paragrafında zikredilen nirengi şebekelerimin koordinatları, Ortak Komisyondaki 

Tarafların üzerinde mutabık kalacakları belirli tek bir sisteme uygun olarak hesaplanacaktır. 
Taraflar birbirlerine bütün ölçülerin ve hesapların birer kopyasını vereceklerdir. 
c) Hudut taşlan koordinatlarının hesap unsurları, Ortak Komisyondaki Tarafların üzerinde mutabık ka

lacakları sisteme göre arazide ölçülecek ve bütün hudut taşlan koordinatlarında X, Y ve Z değerleri gösteri
lecektir. 

d) Nirengi noktalarının ve hudut taşlarının her biri için röper noktaları tesis edilecektir; nirengi noktala
rının ve röper noktalarının şekli Ortak Komisyon tarafından kararlaştınlacaktır. 
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3. Hava Fotoğraflarının Atann : 
a) Nirengi noktaları, Ortak Komisyondaki Tarafların üzerinde mutabakata varacakları boyutlarda beyaza 

boyanmış (X) işareti ile işaretlenecektir. 
b) 4 ncü maddenin 2 nci paragrafında zikredilen hudut şeridinin havadan fotoğrafları, kıymetlendirme 

gayesiyle 1/30.000 ölçeğinde ve havai nirengi yapımı gerekiyorsa 1/50.000 ölçeğinde alınacaktır. 

c) Havadan fotoğraf çekimi sırasında Yüksek Âkit Tarafların birer temsilcisi fotoğraf çeken uçakta hazır 
bulunacak ve çekilen filmleri, işin diğer teknik safhalarını yürüten yetkililere göndermeden önce, gerekli gör
dükleri görüntüleri kazımak için muayene edeceklerdir. 

4. a) 'Münhaniler genel olarak 10 metrede bir, dağlık arazide 20 metrede bir, orta engebeli arazide 2,5 - 5 
metrede bir, düz arazide eğer gerekiyorsa normal arazi çalışmalarıyla 1, 0 metrede bir geçirilecektir. 

b) Yüksek Âkit Tarafların her biri diğerine aşağıda belirtilenleri temin edecektir : 
1. Orijinal haritanın bir fotokopisi, 
2. Nihai haritaların basılacağı renklerdeki renk baskı kalıplarının birer kopyası, 
3. Basılan haritalardan yüz adet. 
c) İki Tarafın Ortak Çalışma Grupları, eski ve yeni hudut taşlarının yerlerini arazide inceleyecekler ve 

bu maddenin 4 (a) paragrafı gereğince hazırlanan .haritaların kontrolünü yapacaklardır. Eski ve yeni hudut 
taşlarının yerlerinin hatalı olduğu görüldüğü takdirde, Ortak Komisyon bu taşların yerlerini düzeltecek ve 
doğru yerlerine yeniden dikecektir. 

d) Haritaların kopyaları, hudut hattı üzerlerine çizildikten sonra, Ortak Komisyondaki Tarafların baş
kanlarınca imzalanacaktır. 

5. Haritaların Basımı : 
Haritalar, Ortak Komisyonun talimatları çerçevesinde 5 renkte basılacaktır. 

Madde Yedi 

Yüksek Âkit Taraflar, 'hudutların yeniden işaretlenmesi çalışmaları sırasında herhangi bir hudut taşının 
yeri ile veya aralarında tabii ve suni coğrafi belirtilerin tarifi ile ilgili olarak bir ihtilafın çıkması halinde, bu
nu işbirliği ve iyi niyet ruhu içinde Ortak Komisyonda halletmek üzere azami gayreti göstermeyi taahhüt eder
ler. Bir anılaşmaya varılamaması halinde, böyle bir ihtilaf özel bir tahkim komisyonu tarafından çözümle
necektir. , 

Madde Sekiz 

Hudutların yeniden işaretlenmesi çalışmalarının bütün safhalarının iş yükü ve maliyeti iki ülke arasında 
eşit olarak paylaşılacaktır. Bununla birlikte, Yüksek Â'iit Tarafların her biri, işin kendi hissesine düşen kıs
mının yapılmasını makul masraflar karşılığında diğer tarafa tevdi edebilir. Yüksek Âkit Taraflardan biri 
ayrıca, işin kendi payına düşen kısmının yapılmasını, Taraflar arasında mutabakata varılan niteliklere uygun 
yapılması şartıyla, üçüncü bir tarafa da tevdi edebilir. 

Madde Dokuz 
Yüksek Âkit Taraflar, Ortak Komisyonun ve onun kontrolü altında çalışan teknisyenlerin, bu Protokolün 

hükümleri çerçevesinde kendilerine tevdi edilen görevleri tamamlayabilmelerini teminen gerekli bütün ted
birleri alacak ve lüzum duyulan bütün kolaylıkları sağlayacaklardır. 

Madde On 

Yüksek Âkit Taraflar, bu Protokol hükümleri çerce v esinde hudutların yeniden işaretlenmesi çalışmalarını, 
Protokolün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yılı aşmayan bir süre içinde tamamlamayı taahhüt ederler. 
Çalışmalar söz konusu süre içinde bitirilemediği takdirde, çalışmaların süresi diplomatik kanaldan karşılıklı 
mutabakat ile uzatılacaktır. 
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Madde Onbir 

Yüksek Âkit Taraflar, bu Protokolda öngörülen hudutların yeniden işaretlenmesi çalışmalarının tamamlan
dığı tarihten itibaren üç ayı aşmayan bir süre içinde bir Nihai Protokol akdetmeyi ve yetkili mercilerinin 
onayına sunmayı taahhüt ederler. Bu Protokol, hudutların yeniden işaretlenmesi çalışmaları sonucunda ha
zırlanan aşağıdaki hususlarla ilgili belgeleri ihtiva edecektir >: 

1. Türkiye ile Irak arasındaki hudut hattının tarifi; 
2. Türkiye ile Irak arasındaki hudut hattının haritaları ve gaodezik nokltalların koordinatları ile birlikte 

listeleri; 
3. Hudut işaretleri protokolleri; 
4. Hudut taşlarının bakımına ve kontrolüne ve tahrip olan taşların yenilenmesine dair, 
ve sair belgeler. 

Madde Oniki 

Bu Protokol, Yüksek Âkit Tarafların ülkelerinde yürürlükte olan anayasal usullere, uygun olarak onay 
işlemine tabi olacaktır. 

Madde Onüç 

Bu Protokol, YükseJt Âkit Taraflar arasında onay işlemlerinin tamamlandığını bildiren diplomatik nota
ların teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Protokol hudutların yeniden işaretlenmesi çalışmaları tamamla
nıncaya kadar yürürlükte kalacaktır. 

Bu Protokol, aynı derecede muteber olmak üzere Türkçe, Arapça, İngilizce ikişer orijinal nüsha halinde 
Ankara'da tanzim edilmiş olup, anlaşmazlık halinde ingilizce metne müracaat edilecektir. 

Ankara"da, 1981 yılı Ağustos ayının onikinci günü, Hicri 1401 yılı Shaval ayının onikinci günü imzalan
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Irak Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına Hükümeti Adına 

Asaj İnhan Dr. Riyadh Mahmoud Sami Al - Qaysi 

•">>• ılM^g»<g^- «.» 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı; 289 

Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine Kadro Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/250) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14 Ekim 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-975/06386 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğilim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.10.1981 tarihinde ka
rarlaştırılan «Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine Kadro Verilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı» ve gerek
çesi ekli olarak gönderilhniştir. 

Gereğini entirlerine arz edenim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

DİYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNE KADRO VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 

TASARISININ GEREKÇESİ 

1969 yılından beri yapımı sürdürülen Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1050 yataklı hastanesinin 
yapımı tamamlanarak hizmete açılacak hale getirilmiştir, 

Güneydoğu Anadolu bölgesi ve çevresinin halk sağlığına cevap verecek bu hastanenin sağlık, teknik, araş
tırma - inceleme ve idari açıdan işletilebilmesi ve yapılan yatırım ve tı'bbi alet ve cihazların atıl vaziyette 
kalmaması için yeni kadro ihdası gerekli görülmektedir. 

Başbakanlığın talimatı üzerine hazırlanmış bulunan «Genel Kadro Kanunu» tasarısına bu kuruluş için 
gerekli olan kadrolar konulmuş ise de bu tasarının ne zaman kanunlaşacağı bilinemediğinden bu kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/129 21 Ekim 1981 
Karar No. : 69 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine Kadro Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzca in
celenerek görüşülmüştür. 

1969 yılında yapımına başlanarak hizmete açılacak hale getirilen 1050 yataklı tıp fakültesi hastanesinin 
hazır olan ünitelerinin faaliyete geçirilmesi için bu kuruluşa daha önce verilmiş olan 552 kadroya ilave ola
rak yeni kadrolar verilmesini öngören Kanun tasarısı Komisyonumuzca olumlu mütalaa edilmektedir, 
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Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine kadro verilmesini öngören tasarı metni ile ekli cetvelin aynen mu
hafaza lediilmesinin uygun mütalaa edildiği, tensiplerine arz olunur.; 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alb. 

Proje Yetkilisi 
Altan ATEŞ 

Mu. Yb. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Bnb. 

Üye 
Şevki GÖĞÜSGER 

DPD. Uzmanı 

Üye 
Halil IŞIK 

MEB. Y. ö. Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Ali DEVELİOĞLU 

Maliye Bak. Büt. Mal. 
Kont. Gn. Md. 

Y. Ö. Kuruluşları Kadro Şubesi 

Üye 
Yekta TANDOĞAÇ 

SSYB. Yat. Ted. Kur. 
Gn. Md. Yrd. 
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HÜKÜMETİN TEKUFt 

Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine Kadro Verilmesi: Hakında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine ekli. cetvelde gösterilen kadrolar verilmiştir. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

B. Ulusu 
Devlet Balkanı 
M. Özgünes 

içişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N.. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
Jf. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

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

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve İskân Bakam 
Dr. S- Tüten 

7 4 10 . 1981 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. 1. öztrak 
Mili Savunma Bakam 

Ü. H. Bayülken 
Müi Eğitüm Bakam 

H. Sağlam 
Güm. ve Tekel Bakam 

R. Baturdp 
Sanayi ve Tek, Bakanı 

S. Kocatopçu 
Köy tş. ve Koop. Bakam 

M. R. Güney 
Kültür Bakam 

C. Baban 

HÜKÜMETİN TEKUtF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 
Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi 

'İhdas Edilen Kadrolar : 
Sınıf Unvan Derece Adet 

GİH 
» 
> 
» 
» 
» 

THS 
» 

Din. JHS.I 
SHS 

> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

YHS 
» 
» 
» 
> 

Ta'hakkuk Memuru 
Veznedar 
Santral Memuru 
Memur 

X 
Sekreter 
Mühendis 
Teknisyen 
îmam 
Kan Merkezi Müdürü 
Diş Tabibi 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Fizyoterapist 
Diyetisyen 
Sağlık Teknisyeni 
Hemşire 
Narkoz Teknisyeni 
Röntgen Teknisyeni 
Eczacı Kalfası 
Aşçı 
Giyim Hizmetlisi 
Beıfaer 
Odacı 
Sağlık Hizmetlisi 

10 
11 
13 
13 
14 
13 
6 

lfi 
13 
6 
6 
6 
7 
•7 

Îİ2 
(12 
12 
12 
14 
15 
15 
15 
15 
15 

1 
2 
2 

10 
9 
5 
3 

30 
1 
1 
4 
1 
2 
1! ' 

15 
100 

9 
2 
2 
4 
4 
2 

115 
75 

Toplam 300 

MilDi Güvenft Konseyi (S. Sayısı : 289)' 



İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesine Kadro Vcrflmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi aynen muhafaza edilmiştir, 
MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi aynen muhafaza edilmiştir, 
MADDE 3, — Tasarının üçüncü maddesi aynen muhafaza edilmiştir. 

Mili Güvenfîk Konseyi (S. Sayısı : 289)' 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 290 

5434 Saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu 

Raporu. (2/80) 

20 Ekim 1981 

MİLLİ OÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

5434 Sayıh TC Emekli Sandığı Kanununa btir ek geçici madde eklenmesi haManda Kanun teklifi ve 
gendcçMi iMşâcte «nuhnuçtur. 

G«eeğİQc arz ederim. 

Sedat CELÂSUN 
Orgeneral 
Jatndamma Gn. K. ve 
MİDİ Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇB 

(Bilindiği üzere; 

15 . 7 . 1965 tarihli ve 670 sayılı Kanunla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa eklenen bazı mad
deler ve fıkralarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda askeri öğrenci olarak oku
makta olanların (Subay çıkma koşuluyla) başarılı öğrenim süreleri kesenek ve karşılığı alınmak suretiyle, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği ( 1 . 8 . 1965) tarihinden itibaren emeklilikte fiili hizmet sayılmaya başlanmış
tır, 

Aynı Kanunun 6 ncı maddesi ile getirilen geçici maddeler ile de bu Kanunun yürürlüğünden önce ge
çen bu nevi öğrencilik sürelerinin ilgililerce borçlanılması sağlanmıştır. 

1961 yılında Fakülte yada Yüksekokullarda Türk Silahlı Kuvvetlen hesabına askeri öğrenci olarak oku
makta olan kadın öğrenciler, bu ihtiyacın duyulmasından vaz geçildiğinden Bakanlığın tek taraflı aldığı bir 
kararla askeri öğrenciliklerine son verilerek, öğrencilikleri burslu hale getirilmiş, mecburi hizmetleri de bulun
duğundan mezuniyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kurumlarına sivil memur olarak atanmaları yapıl
mıştır. Hatta bu gibilerinin Harp Okullarında okuyan emsalleri, o tarihte Harp Okulları (2) yıl süreli oldu
ğundan, bu karardan önce subay nasbedilmeleri sebebiyle öğrencilik sürelerini emekliliklerine saydırmışlar, 
subay olarak görevlerine devam etmişlerdir. 

işte bu Kanun teklifi ile askeri öğrenciliklerini say dıramayan bu gibilerin, sadece askeri öğrenciliklerinin 
başarılı yılları borçlandırılarak sayılmak istenilmektedir. Bunların askeri öğrencilikten sonra geçen burslu 
öğrenciliklerinin borçlandırılması düşünülmemiştir. 

•Borçlanma, bu öğrencilerin emsallerinin mezun olmaları gereken tarihteki teğmen aylığı tutarından, bu 
Kanunun yürürlüğe gireceği tarihteki TC Emekli Sandığı Kanunundaki borçlanma hükümleri esas alınarak 
yapılacaktır. 
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Milli Savunma Komisyonu Rapora 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Karar No. : 36 21 Ekim 1981 
Esas No. : 2/80 

MİLLÎ GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

Jandarma Genel Komutanı ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELÂSUN tarafından ha
zırlanan «5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Bk Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi^ ilgili Maliye Bakanlığı ve TC Emetkli Sandığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzıda gö
rüşülmüştür. 

Kanun teklifinin tümü, gerekçesindeki nedenlerle aynen benimsenmiş, Silahlı Kuvvetler hesabına askeri 
öğrenci olarak okutulmaktan vazgeçilen kadın öğrencilerin, askeri öğrencilikte geçen sürelerinin emeklilik
lerine sayılmasına ilişkin 1. nci madde ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 ncü maddeler de aynen 
benimsenmiştir. 

Kanun teklifi, gerekçesi ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Ersin ESEROL Mete GÜR 

Hâkim Tuğgeneral Hâkim Yarbay Prs. Binbaşı 
Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi 

Üye Üye 
Erdoğan ÖZ D AĞ Necmettin ÖNEL 
Maliye Bakanlığı TC Emekli Sandığı 

Bütçe Mali Kont. Gen. Md. Yrd. Tahsisler Dai. Bşk. 

MM Güvenük Konseyi (S. Sayısı : 290) 
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TEKLİF 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici MadJde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Kadın subay yetiştiril
mek üzere faikülte ve yüksekokullara askeri öğrenci 
olarak kabul edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın 
idari bir kararla askerli öğrenciliklerine son verildik
ten sonra, Silalhlı Kuvvetler hesabına burslu öğrenci 
olarak okutulup, Türk Silalhlı Kuvvetlerinde hizmete 
alınanların sadece askeri öğrencilikte geçen başarılı 
süreleri, emsallerinin teğmen naslbedildüği tarihteki teğ
men rütibe aylığı üzerinden bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihteki kesenek ve karşılık oranında, 5434 
sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
'borçlandırılmak suretiyle emeklilik hesaplarında hiz
metlerine sayılır. Bunlardan emekliye ayrılacak olan
lar için altı aylık bekleme süresi aranmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerim Bakanlar 
Kurulu yürütür.^ 

MİIJLİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunuma Büfe- Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hdkkmda Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
nimsenmiştir. 

— Teklifin 1 nci maddesi aynen be-

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

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

. . . .>.. . 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 290) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 291 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa 2299 Sayılı Kanunla Eklenen 
Ek 1 nci Maddenin Birinci ve İkinci Fıkralarının Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa

rısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/248) 

TC 
Başbakanlık 5 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 101-964/06005 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

MIH 'Savumntia Bakantfığımca 'hazırlanan ve İRaşkan^gıniiza larzı Bakanlar Kurutunca 24 . 9 <. 1981 tarihim
de kararlaştırılan «1111 Sayılı AdkerJJk Kanununa 12299 Saydı Kanunla Eklenen Ek 1 nci Maddenin Birinci 
ve İkinci Fıkrafanmn Değiştiılİlmesiııe ve [Bu Kıanuıntaj Bir Geçici Madde Eklenmesine Daür Kanun Tasarif 
m» ijle gerekçesi ekili olarak gönderihniştiiır. 

Gereğini emirlerine laırz edlerlm. 

Bülend ULUSU 

GEREKÇE 

Askerlik ytikümltüllüklerini lıllıl sayılı Askerlik Kanununa 20 . 3 . 1980 güm ve 2299 sayılı Kanunla ekle
nen Ek Madde 1 hükmüne göre yapmakta olan yükümlüler bu maddenin 2 nci fıkrasına göre çıkarılan 
12 . 11 . 1980 gün ve 8/19>18 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma göre 27 . 11 . 1980 tarihinden 'itibaren 
880 000 TL. karşılığı yabancı ülke parasını ödemek ve 2 aylık temel askerlik hizmetlini yapmak suretiyle yü
kümlülüklerini yerine getirmiş sayılmaktadırlar. 

Bilindiği gibi, Kanunun amacı, yabancı ülkelerde işçi olarak çalışan yurttaşlarımızın, askerlıik görevi için 
işlerini kaybetmelerini önlemek ve belli bir dövizin ,yurt kalkınmasında kullanılmasını sağlamaktır. 

Ancak yurt dışında çalışan işçilerden alınan müteaddit dilekçelerden, döviz miktarının, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 880 000 TL.'sı karşılığı yabancı paraya çıkartılmasının ödeme güçlerini aştığı, böylece, dövizli asker
lik yerine, işlerinden ayrılarak temel askerlik kanununa göre hizmetlerini yerine getirme durumu ile karşı kar
şıya kaldıkları öğrenilmiştir. 

Kanunun asıl amacından uzalldaşıiltaaması içlin, döviz miktarının yeniden makul bir düzeye indirilmesi ge
rekmiştir. 

Yapılan değişiklikle 880 000 TL.'sı karşılığı döviz 800 000 TL.'sı karşılığı dövize indirilmekte, ayrıca 
eşitlik ilkesinin bozulmaması için de, geçici bir madde ile daha önce 880 000 TL.'sı karşılığı döviz ödeyenle
rin, fazla ödedikleri miktar kendilerine iade edilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2299 sayılı Kanunla 11111 sayılı Kamuna ilave edilen Ek Madde l'ra, 1 nci ve 2 nci fıkrala-, 
rrada belirtilen 440 000 TL.'sının 800 000 TL.'sıma çıkarılarak bunun 1 Mart 1980 tarihindeki resmi kur üze
rinden karşılığı olan yabancı ülke parası veya Bakanlar Kurulunca iki katına kadar artırılacak miktarı öden
diğinde yabancı ülkede çalışan yükümlünün iki aylık temel eğitime tabi olacağı bu madde mucibince hükme 
bağlanmıştır. 
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Madde 2. — Birinci maddede yapılan değişüdıik sonucu eşittik illeesin'in bozulmaması içtin daiha önce 
Bakanlıar Kurulunun 12 . 11 . 1980 gün ve 8/1918 sayılı Kararı gereğince 880 CUOO TL. karşılığı döviz ödeyen 
mükeHefiejıin fazla ödedikleri miktarlarjnmn kendilörüııe iadesi amacı ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa Ek Ge
çici 12. nci madde eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile, Kanunun yürürlük tarihi, yukarıda belirtilen sebepten dolayı, Bakanlar Kurulu 
Kararının uygulamaya konulduğu 27 . lil . 1980 tarihline götürülimüş bulunmaktadır. 

Madde 4. — Yürütme ile ilgilidir. 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Karar No. : 35 

Esas No. : 1/248 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

21 Ekim 1981 

MiLLt GÜVENLIK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

«1111 Sayılı Askerlik Kanununa 2299 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 nci Maddenin Birinci ve İkinci Fık
ralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dâir Kanun Tâsarnsı»' ilgili MİM 
Savunma ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de iştiraki ile Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü görüşülerek benimsendikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 2299 sayılı Ka
nunla düzenHenen ek maddedeki 440 000 TL. nın 800 000 TL. na çıkarılmasına ilişikin düzenlemeyi içeren 
1 nci madde ile geçici hükümleri düzenleyen 2 noi madde ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 ncü mad
deler aynen benimsenmiştir. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi raporumuzla birlikte Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer B AŞK AYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkim Albay 

Üye 
H. Hüseyin İŞLER 

Prs. Albay 
MStt Asal' Dai; Bşk: lığr 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Yarbay 

Üye 
Mehmet SEVER 

Hâk. Yüzbaşı 
MSB. Kanunlar Dai. Bşk. lığı 

Üye 
Rusuhi ECEVİmOĞLÜ 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe Mali Kont. Gn. Md.. Yrd. 

Miti Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 291) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa 2299 Saydı Kanunla 
Eklenen Ek 1 nci Maddenin Birindi ve İkindi Fıkra
larının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa 20.3.1980 günlü ve 2299 sayılı Ka
nunla eklenen ek 1 nci maddenin birinci ve ikinci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştr.t 

«EK MADDE 1. — Yabancı ülkelerde bir işye
rinde çalışan ve oturma iznine sahip olarak, işçi sıfa
tıyla en az bir yıl çalışmakta olan 1111 sayılı Asker
lik Kanunu ile (Tıp doktorları hariç) 1076 sayılı Ye
dek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi 
yükümlüler Türk konsolosluklarından alacakları işçi
lik durumlarını belirleyen belge ile doğrudan veya 
konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvurma
ları halinde (800 000) Türk lirasının, 1 Mart 1980 ta
rihindeki resmi kur üzerinden karşılığı kadar çalıştığı 
yabancı ülke parasını askerlik çağının başlangıcından 
29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı sonuna ka
dar ödemeleri ve iki aylık temel askerlik eğitimine ta
bi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine getirmiş 
olurlar. 

Yukarıda belirtilen (800 000) Türk lirası karşılığı 
yabancı ülke parasının tutarının, iki katına kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa aşağıdaki geçici 12 nci madde ek
lenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 12. — 27.11.1980 tarihinden 
itibaren 880 000 Türk lirası karşılığı yabancı ülke pa
rasını peşin olarak ödemiş olanlara, bu Kanuna gö
re ödeyecekleri yabancı ülke parasının üstünde kalan 
miktarı, 1 Mart 1980 tarihindeki resmi kur üzerinden 
Türk lirası olarak iade edilir. 

27.11.1980 tarihinden itibaren 880 000 Türk lirası 
karşılığı yabancı ülke parasını taksitle ödemeye başla
mış olanların kalan taksitleri 1 Mart 1980 tarihin
deki 800 000 Türk lirası karşılığı yabancı ülke para
sına göre yeniden düzenlenir.» 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

1111 Saydı Askerlik Kanunum 2999 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 1 nci Maddenin Biıiincü ve İkinci Fıkra
larının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
benimsenmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. 
benimsenmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Milli Güvenlik: Konseyi: (S. Sayısı : 291) 
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(Hükümetiö Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun 27.11.1980 tarihinden 
geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
rütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Balkanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Ticaret Balkanı 
K. Cantiirk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. Bingöl t. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal 
V. Özgül 

(Mifli Savunma Komisyonu Metni) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

24.9.1981 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. V. Devlet Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakam 
R. Bat ur alp 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Güvenlik Bakanı 
S. Şidc 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

»&<( 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 291) 


