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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

20 Kasım 1981 Cuma 

itki oturum yapılan bu birleşilmde : 
'Pakistan islam. Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ge

neral Ziya-Ül Hak'ın davetlisi olarak resmi 'bir zi-
' yarette bulunmak üzere Pakistan'a gidecek olan Dev
let Başkanı, Genelkurmay 'Ve Milli Güvenlik Konse
yi Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in dönüşüne ka
dar, Devlet (Başkanlığına ve Milli Güvenlik Konse
yi Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Mil
li Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Er-
sin'in vekâlet edeceğine dair Devlet Başkanlığı tezke-
resi bilgiye sunuldu. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta-
sarı'sı. (1/243) (S. Sayısı : 279) kabul edildi. 

•Gelecek 'toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek 'birleşime saat 19.415' 
te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»m« 

BİRtNCt OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MİM Güvenülik Komseyü Başkanı) 
ÜYELER : Orgenerali Nurettin ERSİN tfK. K. K. ve MiîSi Güven» Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA <Hv. K. K. ve Milli Güvendik Komseyli Üyesi) 
OramM Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MİSİ Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgenerali Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Komseyli Üyesi) 

(BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 84 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yer
leşim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hak
kında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(II129) (S. Sayısı: 276) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasında, Bü
yük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerleri
nin Anabelediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun 
Tasarı'sı ve İhtisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 2716 Sıra .sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 

Bu konuyla ilgili İhtisas Komisyonu Başkanı ve 
Bakanlık temsilcileri yerl'erinii aldılar, 

(1) 276 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa Eklidir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve 
tasarı hakkında kısaca izahat vermeleri için, ilk sözü 
Komisyon (Başkanına bırakıyorum. 

(Buyurun, 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL ıfltbtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, büyük şe
hirlerin etrafını kuşatan küçük köy ve belediyelerin 
enerji, su, kanalizasyon, ulaşım vesaire gibi birçok 
•sorunları da büyük kentlerimize getirdikleri yüksek 
malumlarıdır^ 

İli Aralık 1980 günü yayımlanan 34 sayıl», Milli 
Güvenlik Konseyi Kararının uygulanmasıyla, birçok. 
sıkıyönetim bölgesinde bu sorunlar, çözüme kavuş
turulmuştur; ancak, uygulama esnasında, bir kısım 
belediye ve köylerin hukuki varlıklarının sona verdi-
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rilmeslinde yasal 'bir düzenleme ihtiyacı da 'ortaya 
çıkmış 'bulunımaktadur. Ağustos ayında sıkıyönetim 
komutanlıkları temsilcileriyle, 'belediyelerin de An
kara'da, Sıkıyönetim Koordinasyon Başkanlığı nez-
dinde, 'bu nedenle yaptığı toplantıda bu sorumlara 
çözümler aranmış; idarenin çözeceği sorunlar tespit 
edilmiş ve yasal esasların da getirtilme'si, yüksek ma
lumları 'bir direktifle 'bütün kuruluşlara yayınlan
mış 'bulunmaktadır. 

S/imdi tensiplerine sunulan bu düzenleme ile, 
Ihem şimdiye kadar yapılmış olan uygulamaların 'göz
den geçirilmesi, İham de hukuki ve mali sorunlara 
yasal dayanaklar tem'in edilmesi esas alınmış ve ten
siplerine arz edilmiştir. 

Arz ederim. 
(BAJŞIKJAN — Peki efendim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen

dim?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler 'tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilme'sini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul ediimişt'ir., 
11 nci maddeyi okuyunuz. 

Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yer
lerinin Anabelediyelere 'Bağlanmaları Hakkında Ka

nun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 

MİAODE 1. — Enerji, içme ve kullanma suyu, 
kanalizasyon, ulaşım, toplu taşıma ve imar gi'bi te
mel belediye hizmetlerinin 'birbirleriyle uyumlu ve 
•bütünleştirici bir planlama içinde yeterli 'ölçüde ve 
verimli bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak ama
cıyla ıson genel nüfûs sayımı sonuçlarına göre 'bele
diye nüfusu 300 000*1 aşan büyük şehirlerin çevresin
de bulunan belediye ve köyler, bu kanunda belirtilen 
esas ve usullere göre yatkınında bulundukları büyük 
şehir 'belediyesine bağlanabilir. Bu 'bağlantıda, bağla
nacak belediye ve köylerin anabelediyelere uzaklık
ları, anabelediyenin 'imkânları, hizmeti götürme ve 
birleştirme olanakları gözönünde tutulur. 

(BAiŞlKİAİN — 1 nci madde üzerinde >söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler.. 
Emmeyenler.. ıKa'bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okuyunuz. 
Belediyelerin 'Bağlanması : 
•M'AIDOE 1. — ıBirinci maddedeki esaslar gözö

nünde tutularak hangi belediyelerin büyük şehir be
lediyesine bağlanacağı, ilgili belediyelerin yetkili or-
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ganları ile varsa sıkıyönetim komutanlığının görüşü 
de alınarak valilikçe tespit ve İçişleri Bakanlığına 
teklif edilir. 

Valilik teklifinde belediyelerin birleştirilme ne
denleri gerekçeleri ile belirtilir. Teklifte ayrıca, bağ
lanacak belediyelerin nüfusu, yerleşim biçimi, uzak
lık gibi özellikleri gözönünde tutularak bunların be
lediye şubesi veya mahalle olarak bağlanmaları ko
nusundaki valilik görüşü eklenir. Yapılan teklifte, 
büyük şehir ve ona 'bağlanacak belediyelerin gelişme 
yön ve imkânları da dikkate alınır, 

içişleri Bakanlığı, İmar 've İskân Bakanlığının gö
rüşünü de alarak bu teklifi 'Bakanlar Kuruluna inti
kal ettirir. Bakanlar Kurulu uygun gördüğü takdirde, 
sözkonusu belediyeler büyük şehir belediyesine bağ
lanır. 

Bakanlar Kurulu kararında bu 'bağlantının mahi
yeti de gösterilir., 

BAŞİKAN — 'Sıkıyönetim bali mevcut ilse, Sıkı-
yönetirmn 'görüşü alınacak; değil mi? «Vartsa» 'dedi-
ği o; «...varsa, 'sıkıyönetim komutanlığının görüşü 
de alınarak, j..,» 

Fevkalade bal konmamış. Sıkıyönetimden evvelki 
bir fevkalade, olağanüstü hal?.. Yine, valiye .düşüyor 
tabii; olağanüstü 'halde de, yine valiye düşüyor. 

(KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL ((İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Ayrıca, bü'tfün işlemler 31 . 1'2 . 19812 tarihine ka
dar tamamlanmış olacak; kanun o tarihte yürürlüğü
nü tamamlamış olacak. O nedenle, eğer olağanüstü 
bal için ve diğer durumlarda herhangi bir şey gele
cekse, yeni «Belediye kanunu»nun da 'bu sürede 'ha
zırlanmış olacağı düşünülerek, 'sadece 'böyle demmûş-
tir. 

>BAŞjKA!N — '2 nci madde 'üzerinde söz almak is
teyen Var mı?.. Yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: (Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
Köylerin Bağlanması : 
MİADDE 3. — IBirinci maddede niteliği yazılı bü

yük şehrin çevresinde yer alan ve onunla bütünleş
miş olan köyler, yapılacak inceleme sonunda bağlan
malarında Zorunluluk bulunduğu kanaatine varıldığı 
takdirde, yukarıdaki maddelerde belirtilen usul ve 
esaslar içinde mahalle olarak ilgili belediyeye 'bağla
nır., 

Bu bağlama nüfus, yerleşim biçimi ve uzaklık gi
bi özellikler gözönünde tutularak birden çok köyün 
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tek bir mahalle veya 'belediye şubesi haline getirilme
si şeklimde de olabilir. 

•BAŞKAN — IBu bağlanma nasıl olacak? Önce
ki maddede. «IBakanlar Kurulu kararı ile» dedik; 
'bunda nasıl olacak? 

MUHABERE YARBAY (ALTAN ATEŞ ihti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, aynı şekil
de, aynı prosedür içerisinde olacak. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
IKomüisıyonu Başkamı) — «Yukarıdaki maddıdde belir
tilen usul ve şartlarla» diye 'belirtiliyor Sayın Başka
nım. 

.BAlŞlKıAN —«Yukarıdaki maddede» değil; «2 nci 
madde» demek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜR'UĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «1 ve 2 nci madde
deki esaslar dahilimde.» 

ıBAŞIKIAN — «Yukarıdaki maddelerdeki usul ve 
esaslar dahilimde». 

2 nci maddedeki, esas; öteki, amaç ve 'kaplam
ıdır. Esas bağlanma hükmü 2 nci maddededir: «..'be
lirtilen usul ve esaslar içinde mahalle olarak ilgili 
'belediyelere 'bağlanır.» Yanıi, yine aynı esaslar da
hilinde; yine teklif gelecek, yine Bakanlar (Kurulu 
karar verecekt 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVOİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — 3 ncü maddede aklıma bir şey ta
kıldı: Köyleri bağladık biz. Bu durumda, köylerin 
bütün belediye gelirleri falan da şdhire verilecek.. 

ORGENERAL NBODET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Gendi Sekreteri) — 'Köylerin hali hazır-
.da bir geliri yoktur. 

IBAŞKAN — Hayır; belediyesi olan köylerde, 
kenldi teşkilatı var., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 3 ncü madde, doğ
rudan doğruya belediye teşkilaitı olmayan köylerini 
bağlanmasını ihtiva ediyor. 

IBAŞKAN — Öyle midir? 
İMUflAjBBRE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti

sas Komisyonu Adına) — Sayın Başkanım', öyledir. 
(ORGENERAL »NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunun bağlanması 2 
nci madde ile oluyor. Doğrudan doğruya belediyesi 
olan şehirlere mücavir köyler var, belediye teşkilatı 
yok; o zaman, belediyelerin değiştirilmesini -düzen
liyor. 

'Burada ise, köyün belediye içine sokulması, ma
halle halinde, yahut belediye halinde; ikisini, üçünü 

birleştirip bir belediye şube müdürlüğü halimde dü
zenlenmesi mevzuüba'his, 3 ncü madde onu öngörü
yor. 

BAŞKAN — Çok yakınında olursa.. 
(ORGENERAL -NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Ben şimdi bir mi-
ısal vereyimi: İstanbul Ayazağa Köyü, yanındaki Kâ
ğıthane Belediyesinin hudutları dışında idi; biz yap
tığımız teklifle, Ayazağa Köyünü, Kâğıthane Bele
di yesiniin hudutları içine aldık/ 

iBAŞKAİN — ,3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktun 

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

4 ncü maddeyi okuyunuz, 
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi : 

MADDE 4. — IBu Kanun uyarınca büyük şehir 
belediyesine bağlanacak belediye ve köylerin kamu 
tüzelkişilikleri, Bakanlar Kuruttu kararının yayımı ta
rihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılacak de
vir işlemlerini müteakip sona erer ve tüzelkişiliklerin 
sona ©rdiği tarih (Resmi Ga'zete ile ilan edilir. 

Tüzelkişiliği sona eren belediye Ve köyler ile bağ
lı kuruluşların bütün mal, hak ve yükümlülükleri, her 
türlü borçları Ve alacakları bağlandıkları belediyeye 
geçer. 
'Büyük şehir belediyesine bağlanan belediye Ve köy

lerle 'işildtımelerinin gerçek Ve tüzelkişiler ile her tür
lü ilişkilerinde anılan îdareler yerine büyük şehir be
lediyesi taraJf olur. 

Tüzelkişiliği sona eren belddiye ve köylerin ku
rucusu veya üyesi oldukları birliklerdeki üyelik sıfat
ları sona erer. Bu birliklerdeki mal, hak ve yüküm
lülükleri katıldıkları belediyeye ıgeçer, 

ıDevir ve teslim işi erinlerine ilişkin esas ve usul
ler ile düzenlenecek belgeler İçişleri 'Bakanlığınca çı
karılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Tüzelkişiliğin sona ermesine dair 
4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

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

5 nci maddeyi okuyunuz, 
Envanter Yapılması ve Saklanması: 
MADDE 5. — IBu Kanun uyarınca tüzelkişilikle

ri sona erecek olan belediye ve köylerin tüm taşınır 
ve taşınmaz anallarının envanteri, ilgili il idare ku
rullarının gözetim ve denetimimde, kaldırılan bele
diye ve köyler ile bağlantılarının yapılacağı büyük 
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şdhir 'belediye il'gililori arasından görevlendirilecek: 
kişiler parafından yapılır. 

Bu envanterler il idare kurulunun kararı ile kesin-
leşir ve tespit yapan kişilerce mallar 'büyük şehir be
lediyesine en igeç altı ay içinde devrolunur., 

ıKesinleşen envanterin birer nüslhası ilgili il idare 
kurulu bürosunda Ve İçişleri Bakanlığında saklanır. 

Tapu daireleri dahil olmak üzere ilgili 'kuruluşılar-
>da kayıtlar 'büyük şdhir 'belediyesinin 'başvurusu Üze
rine 'bu envantere göre düzeltilir. Bu düzeltmeler, 
herhangi 'bir vergi, resim <ve ıharca tabi değildir. 

BAŞKAN — 5 noi madde üzerinde tKbmüsyon 
ve Hükümetin bir diyeceği var mı?... Yoktur.. 

5 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 
Yoktur. 

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

16 ncı maddeyi okuyunuz.: 
iPlan, Yönetmelik ve Tarifeler i 

M ADİDE 6. — Varlıkları sona eren ibelediyeler.de 
imar, sağlık, kolluk ve diğer alanlarda uygulanmakta 
olan plan ve 'yönetmelikler ile 'tarife kararları., bağlan
dıkları belediyenin yetkili organlar raca yeniden dü
zenlenir. 

BAŞKIAIN — 6 net madde üzerinde söz a'lımak 
isteyen Var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza ısumuyorumı: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. (Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi 'Okuyunuz. 

Yeni Sınır Tespiti a 
MlADDE 7. — 'Büyük şehir belediyesine yeni be

lediye Ve köylerin katılması ile doğacak yeni sınır, 
15'80 sayılı Belediye 'Kanununun 5/İB maddesi hü
kümlerince yeniden tespit olunur, 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen vaır mı efendim?.. Yoktur. 

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

18 nci maddeyi okuyunuz. 
Belediye (Başkan ve Yetkili Organlarının Görev

lerinin Sona Ermesi: 

(MlADDE 8. — IBüyük şehir 'belediyesine bağlanan 
belediyelerin belediye başkanı ile yetkili organlarının 
görev 've yetkileri, devir teslim işlemlerinin tamam
lanması ile sona erer. IBu durum valilikçe mahallin
de ilan edilir, 

IBAŞKIAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen Var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Ka'bul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okuyunuz. 
Bağlanan Belediye ve (Köylerde Görevli Per

sonel : 
MADDE 9. — 'Büyük şehir belediyesine bağlanan 

belediyelerin; personeli özlük haklan ile birlikte ana-
belediyeye geçer, ilgili büyük belediyeler tüzelkişili
ğin sona ermesini takiben 'bu personel için en Çok üç 
ay içinde, mevcut mevzuat hüküm ve usullerine uy
gun olarak, kendi hizmet gereklerine göre uygun kad
roları ihdas Ve bu kadrolara atama işlemlerini yapar
lar. 

Bağlanan belediyelerde işçi ıstatüsünde çakışan per
sonelin durumları ve hakları çalışma alanındaki İlgili 
mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

Büyük şdhir belediyesine bağlanan köylerde köy 
bütçesinden ücret alan personel, tüzelkişiliğin sona 
ermesini takiben en çok üç ay içinde belediyede ve 
ilgili diğer ıkamu kuruluşlarında durumlarına uygun 
görevlere atanırlar. 

Tüzelkişiliği sona eren belddiye ve köylerle bun
lara bağlı işletmelerde görevli kişiler, değiştirilecek 
ve yeniden iıhdas edilecek kadrolara ve uygun görev
lere atanmaları yapılıncaya kadar aylık, ücret ve di
ğer mali haklan almaya devam ederler. 

BAŞKAN — 2 nci fıkrada «Bağlanan belediye
lerde işçi statüsünde çalışan personelin durumları ve 
hakları, çalışma anındaki İlgili mevzuat hükümleri
ne göre yürütülür» deniyor. 

Çalışma alanından kasıt nedir? Yani çalışma ala
nı o mahal midir; yoksa, mesela temizlik işimde ça
lışıyorsa, yine onunla ilgili; onu mu kastediyorsunuz? 

•MdJtHABERJE YARBAY ALTAN ATEŞ ı(llhCisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, çalışma ala
nından, bütün çalışma alanı kastediliyor, 

(BİAŞKAN — (Mesela, bağlandı bir belddiye; ora
daki bir işçiyi alıp da, buradakine veremeyecek mi? 
Onu mu ka's'tddiyorsunuz siz? 

MOHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihti
sas Komisyonu Üyesi) — Hayır Başkanım, mev
zuat yönünden. 

iQRGE!MBR(AL INEODET ÜRIUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel ISekrdteri) — Hayır Başkanım. 
3 kanunun çerçevesinde; 274, 275, 475 sayılı kanun
lar; çerçevesinde işlem görecektir., 

BAŞKAN — Ben onun için takıldım. 
ORGENERAL iNEODET ÜR!UG (Mİlli Gü

venlik IKonseyi Genel Sekreteri) — Hijyen alanı ya-
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hut coğraıfi alam değil. Yasal olan, çalışma hayatı 
yönünden.. 

BAŞKAN — Evet. Anlaşmazlığa yol açabilir de 
onun için dedim. 

İSiz bir şey söyleyecektiniz? 
CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

— Yasal alan olduğunu arz edecektim. 
.BAŞKAN — O zaman «Personelin •durumları ve 

hakları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür» 
deseydik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSftN — Özellik 
gösteriyor 'bu. 

BAŞKAN — «İlgili alan» 'deyince iki türlü an
laşılabilir; 

1. Coğrafi alan olarak; oradan alıp veremezsin 
bu tarafa; yine eski yerinde kalacak, 

2. Hayır; hu, elektrik işinde 'çalışıyordu, ilgili 
alan 'burada da elektrik işi. Oradan alıp, gene elekt
rik işinde çalışabilir; o manada da anlaşılır veya 'öte-' 
ki türlü, «Alan» tabiri bana - biraz müphem geldi. 
Mevzuat dahilinde, yani '275 sayılı îş Kanununa gö
re ise, o zalman «Hakları ilgili mevzuat hükümleri
ne göre yürütülür» demek 'kâfi idi. 

«Çalışma alanındaki» dememizin 'sebebi ne?' 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (ihti

sas Komisyonu Üyesi) — Sayım Başkanım, sözleş
meleri. 'de bunun içerisinde düşündük. 

İBAŞİKIAN — O zaman «İlgili mevzuat» dedik 
mi, sözleşme de dahildir, kanun da dahildir, hepsi 
dahildir «Bağlanan belediyelerde işçi statüsünde çalı
şan personelin durumları ve hakları ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yürütülür.» 

«Mevzuat» deyince, zaten hepsini kapsar. 
(ORGENERAL 'NURETTİN ERSİN — .«Çalış-' 

ma alanı» deyince bir özdük geliyor insanın aklı
na. 

BAŞKAN — Halbuki değil. Kasıtları; kanuni 
çerçeve içerisinde. 

O zaman kendimizi bağlamayalım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ((Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Çalışıma ile ilişkili 
mevzuat hükümlerine göre yürütülür» desek? 

BAŞKAN — O da olur, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (İMİMİ Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunun dışına çıkıl
masın diye, bu kanunları belirtmek istiyorlar bilhas
sa. «Çalışma ile ilişkili mevzuat bükümlerine göre 
yürütülür» denilebilir. 

I BAŞKAN — Yani «Çalışma alanı» değil de.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ı(Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Çalışma ile iliş
kili» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Çalış
ma ile ilgili»' 

IBAŞKAN — «Çalışma ile ilgili mevzuat hüküm
lerine göre yürütülür.1»' 

'«Alan» deyince, ben başka türlü anlıyorum.. 
9 mcu madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
I »Maddeyi, 2 nei 'fıkradaki, «Çalışma alanındaki» 

değil, «Çalışıma ile ilgili mevzuat hükümlerine göre 
yürütülür» şeklinde değiştirilmiş olarak oylarınıza 
sunuyorum!: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okuyunuz. 
K!öy (Muhtarları ve İhtiyar Meclisleri: 
(MADDE 10, — Büyük şehir belediyesine bağla

nan köyler ayrı mahalle haline getMlmişlerse muh
tar ve ihtiyar meclisleri; tüzelkişiliğin sona ermesini 
takiben mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları haline 
dönüşterek görevlerine devam ederler, 

Birden çok köy bir mahalle veya belediye şube
si haline getirilmişise, içlerinden mahalle muhtarı ve 
ihtiyar kurulu görevini yürütecek olanlar valilikçe 
belirlenir, diğerlerimin bu görev ve sıfatlan sona 
erer. 

BAŞKAN — Bu maddeyi biraz açıklar mısınız? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti

sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, köyler
de, malumları, muhtar ve ihtiyar meclisleri var; ma
hallelerde ise, halen mevzuatımıza göre, mahalle 
muhtarı ve ihtiyar heyeti veya ıkurulları var.: 

IBiz bu madde ile, eğer bir köy mahalle olarak 
I ana belediyeye bağlanmış ise, bu takdirde köyün 
I muhtar ve ihtiyar meclislerinin yine görevlerine de

vamlarını sağlamak üzere, mahalle muhtarı ve ihti
yar kurulları haline dönüşerek 'görevlerine devam et
mesini düzenledik.. 

BAŞKAN — Şehirdeki mahalleye dönüşecek; ya
ni, onun gibi olacak-

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhti
sas Komisyonu Üyesi) •— Evet Sayın Başkanım. 

Eğer birden çok köy bir mahalle halinde bağlan
mışsa, bu takdirde, bunlardan birisi mahalle muh
tar ve ihtiyar kurulları haline geliyor; diğerlerinin 
görevlerine son veriliyor. 

BAŞKAN — Böyle, birkaçtane bir arada köy 
I olabilir mı?l 
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.MUHABERE YARBAY AUTAN ATEŞ (İhti
sas 'Komisyonu Üyesi) — Olabilir. 

iBAŞKIAN — İNasıl olacak o simidi? Şurada bir 
tkÖy var, 'burada 'bir köy var, 'hepsi bağlandı. Şimdi 
'bir tek köyün muhtarı bu uıç köye mi bakacak? 

MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ '(İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım şöyle ola
bilir; 'bir örnek vermek istiyorum: Erzurum'da İlıca 
var; onun altında 'bir diğer köy daha var. Bu iki kiöy, 
'bir mahalle halinde Erzurum Belediyesine bağlanır
sa... 

iBAŞIKİAN — Daha ziyade büyük şehirlerde; İs
tanbul gibi... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ '(Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Daha ziyade fi
ziki irtibatı olan köyler birbirine 'bağlanmış, bir ma
halle haline getirilmiş iki köy, ve bu iki köy de be
lediye içine sokulmuş. 

IBAŞKAN — İzmir gibi, İstanbul gibi, Ankara 
gibi yerlerde olabilir. Evet. 

Sonra buna dayanarak diğer vilayetlerde de uzak 
uzak öteki 'köyleri de bağlamasınlar diye üzerinde 
duruyorum; ben bundan endişe ediyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ('Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — (Bakanlar Kurulun
dan geçecek; bu efendim. Yukardaki 1 nci maddedeki 
'kıstas alınacak, nasıl bağlanacağı hususunda. 

BAŞKAN — Doğru, oradan geçecek. 
tlO ncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarrnıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okuyunuz. 
Belediye Şubelerine Tanınacak Yetkiler : 
MADDE lıl. — Belediye şubelerinde hizmetlerin 

aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla, bu 
Kanun hükümlerime tabi büyük şehir belediyeleri 
kemdi iş durumlarını ve imkânlarını gözönünde tuta
rak ve kaynaklar da göstererek belediye şubelerinin 
yapacakları iş ve işlemleri, yürütecekleri hizmetleri, 
şube müdürlüklerine devredecekleri yetkileri, çeşitli 
kanunlarla belediye encümenlerine tanınan yetkile
rin belediye şubeleri içinde kurulacak heyetler ara
cılığı ile kullanılma esas ve usullerini yönetmelikler
le düzenlerler. 

Bu yönetmelikler İçişleri Bakanlığının onayı üze
rine Resmi Gazetede yayımlanarak uygulanmaya 
ıkonulur. 

BAŞKAN — lıl rıci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?... Yoktur. 
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• Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 12 nci maddeyi okuyunuz. 
I Bütçe ve İta Amirliği: 

MADDE 12. — Bağlanan belediye ve köyler ile 
varsa bağlı işletmelerin ve kuruluşlarının bütçeleri 

I tüzelkişiliğin sona erimesinden itibaren en çok üç ay 
sonraya kadar yürürlükte kalır. 

I Bu süre içinde bu bütçelerin ita amirliği, büyük 
belediyenin başkanı veya yetki vereceği görevlilerden 

I biri tarafından yapılır. 
I BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı?.. Yoktur. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I il 3 ncü maddeyi okutuyorum :' 
I Devam Eden İşler : 

MADDE 13. — Bu Kanunla büyük şehir bele-
I diyesime bağlanan belediye veya köylerde çeşitli ka-
I mu 'kuruluşları tarafından bağlanma tarihinden önce 

yapımına başlanmış olan yol, içme ve kullanma 
I suyu, elektrik, sulama tesisleri ile diğer tesisderin ya

pımı hangi safhada olursa olsun, aynı 'kuruluşlarca, 
I gerekirse gelecek yıllar yatırım programlarına da 
I alınmak suretiyle, bağlanmadan önceki şartlarla ta-
I marnlanır. 
I Büyük şehir belediyesine bağlanan belediyelerde 

İller Bankası aracılığı ile bağlanma tarihinden önce 
I yapımına başlanılmış olan harita, imar planı, yapı, 
I elektrik, 'içme ve kullanma suyu ve kanalizasyon 
I proje ve tesisleri, yeni statü içerisindeki nüfus mik

tarlarına bakılmaksızın, bağlanmadan önceki esas-
I lara uygun olarak tamamlanır. 

I BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
I isteyen?.. Yoktur. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 

Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 
j 14 ncü maddeyi okutuyorum: 
I Vergi Uygulaması; 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerine göre 
büyük şehir belediyelerine bağlanan belediye ve köy-

] 1er hakikında çeşitıli vergi, resim ve harç kanunların-
1 da öngörülmüş bulunan ve büyük şehir belediyele-
I rine nazaran farklılık gösteren tüm mükellefiyet ve 

haklara ilişkin hükümler, bağlanma tarihini izleyen 
takvim yılı veya vergilendirme dönemi başlangıcın
dan itibaren, bir yıl süre ile uygulanır. Bu sürenin 

I sonunda bağlanan köy ve belediyeler büyük şehir 
I belediyesinde uygulanan hükümlere tabi olurlar. 
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IBAŞKAN — 14 ncü ıraadde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

15 nci maddeyi okutuyorum!: 
Uygulanmayacak Hüküm : 
MADDE 15. — Bu Kanunun uygulanmasında, 

belediye ve köylerin büyük .şdhir belediyesine bağ
lanması işlemlerinde 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. 

(BAŞKAN — O nedir? 
MUHABERE YARBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 1580 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi, köylerin ve belediyelerin 
diğer belediye ile birleştirilmesi halinde, bir usul ge
tiriyor. 

iBurada rey konusu var efendim. Valinin vaki 
işarı üzerine, birleşecek olan beldelerdeki kişilerin 
reyleri alınıyor. Eğer o beldeler % 50'nin üzerinde 
'karar vermişse belediye bağlanıyor; % 50 olmadığı 
takdirde, bağlanma olmuyor. 

Burada bu durum yok; 34 sayılı IKanun otomatik-
maın bağlanmıştır Sayın Başkanım. 

(BAŞKAN — Eksiklik gözüme çarptı: Bağlamayı 
yaptıktan sonra, tekrar, ayrılma gerekçesi yok bu 
kanunda? 

CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bağlanmadan sonra tekrar ayır
ma işlemi, 1580 sayılı Belediyeler Kanununum 7 nci 
maddesi ile zaten düzenlenmiştir. 

(BAŞKAN — Ama 7 nci maddesinde yer falan 
belirtiyor? 

CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bağlama ile ilgili işlemlerde 7 
nci ımaddeye uymayacağız. Bilaihara, tekrar ayrılma 
bahis konusu olduğu takdirde, 7 nci maddeye göre 
ayrılma işleminin yapılması... 

BAŞKAN — Yine Bakanlar Kuruluna vermek 
lazım bu yetkiyi. 

CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, 7 nci ımaddeye göre yetki şu şe
kilde tezahür ediyor: Önce bir plebisit yapılıyor. 
Plebisit neticesinde; ayrılmayı arzu eden evler ço
ğunlukta olduğu takdirde, il genel meclisinin kararı 
alınıyor; valinin mütalaasıyla birlikte İçişleri Bakan
lığına geliyor, 'içişleri Bakanlığı, konuyu Danıştaya 
götürüyor; Danıştaydan da mütalaa aldıktan sonra, 
müşterek kararname ile yeni bir belediye teşekkül 
etmiş oluyor. 

i (BAIŞKAN — Yani Bakanlar Kurulu Kararıyla 
I mır? 

CENGİZ ©ULUT (İçişleri (Bakanlığı Temsilcisi) 
I — Müşterek kararla, İçişleri (Bakara, Başbakan ve 
I Devlet Başkanının imzasını taşıyan müşterek ıkarar-
I name ile. 

«BAŞKAN — (Hayır, başta deseydiık; bağlanıma 
ve tekrar ayrılma da aynı usulle yapılıyor. 

NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik Konseyi Genel 
I Sekreteri) — 'Bunun esprisi, bağlamadır. 
I BAŞKAN — Ama bir zaman gelir, büyür orası. 

Belediye «(Ben (bununla başa çıkmıyorum, ayıralım 
bunu, müstakil yapalım» diyebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü-
I venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın (Başkanıım, 

bu kanun bugünkü dağınıklığı derleyip toparlayacak 
I ve hizmetleri bitirdikten sonra ortadan çekilecek bir 
I kanundur. 

(BAŞKAN — Yaptık zaten bunu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-

I lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten iiki maksadı 
I 'vardır: Bir, yapılmışları kanunla geçerli kılmak; 
I ikincisi ise, sağda solda bir ihtiyaç halinde kalmış 
I olanlar varsa, bir kere daha gözden geçirilmesine 
I imkân vererek bu dağınıklığı ortadan kaldırmak. 

(BAŞKAN — O zaman yeni Belediyeler Kanunun-
I da ayrıca ele alalım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-
I lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yeni belediyeler ka-
I nununda ele alınacaktır; bu bir geçici kanundur. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde başka söz 
I almak isteyen?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... IKabul edil-
I mistir. 

16 nci maddeyi okutuyorum: 
Diğer Hususlar : 
MADDE 16. — 11 Aralık 1980 gün ve 17187 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Güvenlik 
I Konseyinin 34 sayılı Kararı uyarınca Sıkıyönetim 
I Komutanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden 
I önce alınmış olan bağlama kararları ve bu kararlar 

gereğince yapılan her türlü uygulamalar geçerlidir. 
Ancak Sıkıyönetim Komutanlıklarınca alınan sözko-
nusu kararlar ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine 
göre yeniden gözden geçirilir. 

I BAŞKAN — «Bu kanuna göre tekrar gözden 
geçirsanler, yanlış bir işlem yapılmasın» diyor? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Varsa bu ka-

J nuna göre düzeltsinler veya ilave yapsınlar» diyor. 
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BAŞKAIN — 16 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

117 mci maddeyi Okutuyorum : 
lîşlemlerin Tamamlanması : 
MADDE 17. — 'Bu Kanun hükümlerine göre 

bağlanma ve 'bağlanmalara ilişkin işlemler 31.12.1982 
tarihine kadar 'tamamlanır. 

BAŞKAN — Ondan sonra yürürlükten kalkıyor 
manasında değil bu; yanli, «31.12.1982 tarihine kadar 
bu bağlanma işleri bitirilsin» deniyor. Yoksa «o ta
rihten sonra bu kanun yürürlükten kalkmıştır» diye 
bir ibare yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, maksadı 
budur efendim; yalnız, ifade edilememiştir. 

BAŞKAN — Eğer 31 Aralık 1982'den itibaren 
bu kanun yürürlükten kalkacaksa, o zaman bu mad
de onu kapsamıyor. 

CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın (Başkanım, bu madde ile kastedilen husus, 
ıbu kanuna göre yapılacak bağlantıların tam 
31.12.198:2 tarihine kadar tamamlanması lazım. 
31.12.1982 tarihinden sonra, bu kanun hükümlerine 
göre, yeniden, bir belediyenin, yakınındaki büyük 
bir belediyeye bağlanması söz konusu olmayacaktır; 
ama yapılan bağlantılar yürürlüklerini devam ettire
ceklerdir; yapılan bağlamalar için herhangi bir şey 
yoktur. 

Zaten İçişleri [Bakanlığı olarak biz, bunun arka
sından metropoliten belediyelerle ilgili düzenleme
leri getireceğiz. 

Onun için maddenin bu şekilde düzenlenmesi 
yerindedir. 

BAŞKAN — O Ihalde şöyle anlıyoruz biz: 
31.12.1982'ye kadar bu bağlantı işleri bitirilecek; 
ama o tarihe kadar yapılmış bağlantılar 1982 den 
sonra da yürürlükte kalacaktır. 

CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Yürürlükte kalacaktır Sayın (Başkanım. 

BAŞKAN — Tabii yürürlükte kalacak, 
Ben, ondan sonra yürürlükten kalkacak zannet

tim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Buna göre, 
31,12.1982'den sonra böyle şeylere ihtiyaç kalmaya
caktır. Yeni belediyeler kanunu çıkacak, yeni bağ
lantılar yapılacak, yeni belediyeler oluşacaktır. 

i 'BAŞKAN — O, zaten bunları da ihtiva edecek. 
CENGİZ BULUT (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

— Edecek Sayın Başkanım. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

I Komisyonu Başkanı) — Ve o tarihten sonra bu ka-
I nun kullanılmayacak Sayın ıBaşkanım, 

IBAŞKAN — Tabii; o çıkınca, zaten bunlar yü
rürlükten kalkacaktır. 

(ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Belki 
bu kanunun kaldırıldığına dair bir hüküm de konu
lacaktır. 

IBAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı elendim?.. Yoktur. 

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

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

19 ncu maddeyi okutuyorum : 

Yürütme : 
MADDE 19. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

IBAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

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

2. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/266) (S. Sayısı .: 
293) (1) 

IBAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında yer 
alan, 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiğli'k Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu rapor, 293 sıra sayısı ile basılıp, dağıtılmıştı. 
İBültçe - Plan Komisyonu Başkanı, Sayın Bakan 

ve ilgili terrMciler yerlerini aldılar/ 

I (1) 293 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve 
kisaca izahat vermek üzere, ilk sözü Komisyon Baş
kanı Sayın Küçükahmet'e bırakıyorum. 

(Buyurun. 
(EMEKLİ AIMİİIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 6245 Sayılı Kanun 1954 yılında yürürlüğe gir
miştir; aşağı yukarı 30 yıla yaklaşan bir geçmişi var
dır. 30 yıldan bu yana Türkiye'de hemen hemen bü
tün yasalar- bazıları birkaç kere olmak üzere- de
ğişmiş ve Türk toplumunun yapısı tümüyle değiş-
mi' iıii 

Kanun, bugünün gereklerine cevap vermekten 
uzaktır 

Aslında, huzurunuza, 6245 Sayılı Kanunun tümü
nün değişikliğiyle gelmeyi arzu ederdik; ama bazı hu
susların en geç 1 Mart 1982 tarihine kadar yürürlü
ğe girmesi lazımdır. Bu nedenle, 30 maddesinin deği
şikliği huzurlarınıza gelmiştir. Ümit ederiz ki, Hükü-
mötimıizin -Maliye Bakanımız burada- kısa zamanda 
bu değişiklikleri de ihtiva eden (toptan ve bünyesel 
bir değişiklik) çalışmaları huzurlarınıza gelir. 

Aslında, huzurlarınıza gelen maddeler izah edil
diği zamanda göreceksiniz, hakikaten bazı madde
lerde bu bünyesel değişikliğe de ağırlık verilmiştir. 

İzniniz olursa maddeler ha'kkında, sırası geldik
çe maruzatta bulunacağım; 

Arz ederim* 

IBAŞJKAN — Bugüne kadar 27 tayin görmüş bir 
kişi olarak söylüyorum; hiçbir tayinde, aldığım har
cırah benli tayin edildiğim yerime götüremedi. tik ta
yinimi, evli olarak 1944 senesinde gördüm, Mene
men'den Erzurum'a tayin oldum; hiç unutmam 90 
lira harcırah verdiler. 90 lira ile ben kendimi oraya 
zor attım; eşyalarımı eski bulunduğum yerde bırak
tım; iki sandık, bir hurç ile falan gittik; ancak öyle 
gidebildik. Ondan sonraki her tayinde muhakkak 
cepten para vermişizdir. 

Devlet, memurunu bir yere tayin etmişse, kendi
sini, bakmakla mükellef olduğu aile efradını ve eş
yasını oraya götürmekle mükelleftir. Bunu sağlaya
cak bir kanun ileride gelirse, o zaman bütün devlet 
memurları rahata kavuşmuş olur. 

©öyle parça parça, hayat pahalılandıkça getirilen 
bu gibi yamalar ihtiyacı karşılamıyor. Bunun mah
zurlarını gördük; bir iki sene sonra, ihtiyaca cevap 
vermeyen bir hale düşüyor. Bütün memurların çek
tiği sıkıntılar da bunlar. 

Zaten giderlerini karşılasa, memurlar, «Beni niye 
tayin ediyorsunuz?» diye şikâyette de bulunmaz. En 

i çok tazallüm halde bulundukları husus budur. Bir 
kere, eşyası harap oluyor, bir de o var; bir de, ve
rilen harcırah onu oraya götürmüyor. O zaman da, 
tabii, birtakım Danıştay'a müracaatlar, şunlar bun
lar, oradan neşet ediyor, 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur, 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TASARISI 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarifler : 
Madde 3. — Bu Kanunda geçen; 
a. Harcırah : Bu Kanuna göre ödenmesi gere

ken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiş
tirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını; 

to. Kurum : 1 nci maddede sayılan daire, idare, 
banka, teşekkül ve müesseseleri; 

c. Memur : Personel kanunları hükümlerine gö
re aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına 
dahil personel hariç); 

'd. Hizmetli : Personel kanunlarına göre yardım
cı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yal
nız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştı
rılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına gö
re işçi sayılan kimseleri; 

e. Aile fertleri : Memur ve hizmetlinin, harcı
rah Verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik ba
ğıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu 
usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini; 

)f. Bagaj : Memur ve hizmetlinin mensup oldu
ğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için 

I kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için 
I ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette ta-
I sınması mümkün olanları; 

g, Memuriyet mahalli : Memur ve hizmetlinin 
asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu 
şehir ve kasabaların belediye sınırlan içinde bulunan 
mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte 
yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasaba
ların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetle
rinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt 
araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; 

îti* Başka yer : Yukarıda (g) fıkrasında yazıtı 
i memuriyet mahalli dışındaki yerleri; 
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İfade eder. 
'BAŞKAN — Şimdi (g) fıkrasındaki memuriyet 

mahallinde, «Memur ve hizmetlinin asıl görevli ol
duğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasa
baların belediye sınırları içinde bulunan mahaller 
ile, bu mahallerin dışında kalmakla birlikte, yerle
şim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabalaıu 
devamı niteliğinde bulunup, belediye hizmetler-'nın 
götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araç
larıyla gidilip gel'inebilen yerleri» demekle, yine es
kiden olduğu gibi, mesela Etimesgut da oturan bir 
kişi Ankara'ya geldiği zaman, «'Ben belediye hudu
du dışına çıktım» diyemeyecek değil mi?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Diyemeyecek. 
Onun için ekledik bu kısmı. Burada, «Belediye sı
nırları içinde bulunan mahaller» ibaresinden sonrası 
yeni ilave edildi. «Belediye sınırları dışında kalmakla 
beraber» diye öneriler oldu. Yüksek malumları, bu, 
Silahlı Kuvvetlerimizde de, sivil idaremizde de, be
lediye çok yakın, olduğu belediye otobüsü gidilip 
gelindiği halde, «belediye sınırları dışında» diye de
vamlı harcırah talepleri vardır. Onu önlemek için 
konulmuş bir yeni maddedir, 

ıBAŞKAN — Elazığ'da tren Yolçatı'dan geçer. 
Yolça'tı'ya uğurlamaya veya karşılamaya giderlerdi, 
harcırah alırlardı. Orada otobüs de işlemiyor, yine 
alacak< 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genıel Sekreteri) — Resımii vasıta ille gi
der. 

BAŞKAN — Resmi vasıta ile gidiyor zaten. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Resmi vasıta ile gi
diyorsa harcırah verilmez, 

BAŞKAN — Yok; alıyor. Yol parası almıyor da, 
gündeliğin üçtebirini mi ne alıyorlardı o zaman. Ben 
oraya vekâlet ediyordum da vermedim; «Böyle re
zalet olmaz» dedim; «Efendim, biz alıyorduk» de
diler, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Resmi vasıta ile gi-
efendim. Ne zaman dönerse 1/3 veya 2/3 alıyor 
efendim, 

EMEK Lt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, buyurduğunuz gibi, yerleşim özelliği bakımın
dan şehir ve kasabanın devamı niteliğinde sayıldığın
dan, almayacak. 

'BAŞKAN — Buna kim karar verecek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
tatbikatta bazı mahzurlar çıkacak; ama bundan da 
daha açık ifade edemedik bunu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yeni 
«Belediyeler Yasası» ile bağlanan... 

BAŞKAN — O artık belediye içinde olacak. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ta

mam bu, büyük mikyasta kaldıracak bu vakayı. 

BAŞKAN — Hallediyor; ama yine halledilmeyen 
noktalar kalabilir, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ona da 
işte bir elastikiyet getirilmiş, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kurumlarınca sağ
lanan açık araçla gidip gelinebilen durumlarda, me
sela, şu satın alma işini yap gel dediğimizde, olmaz. 

IBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?., 

IBuyurun efendim, Kara Kuvvetleri Komutanı
mız, buyurun, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben bu 
bagaj konusu üzerinde duracağım. Tabii, eskiden be
ri aynı; ama hani bir ifade var; «Memur ve hizmet
linin mensup olduğu kuruma ve şahsına ait olup, 
resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun 
bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından 
mutad surette taşınması mümkün olanlar», 

Burada bazı tahditler mi var? öyle gibi geldi ba
na, 

Acaba bu açıklanır mı? 

'BAŞKAN — Evet, buyurun efendim, 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bagaj tarifi 1'954'ten beri yerleşmiş bir tariftir; 
tatbikatta da büyük bir sakıncası görülmedi. Bu, mev
cut kanundan aynen alınmıştır, 

İBagaj ücreti, yalnız, geçici görevle gidenlere ve
rilir; zaten daimi görevle gidenlere, bunun yerine, 
eşya taşımak için, yer masrafı verilir. Geçici görevin 
gereği olarak, hem görevin, hem kendisinin şahsi eş
yasını taşıması gereken eşya bagaj sayılır ve bagaj 
ücreti için gereken hamal veya gerekiyorsa taşıma 
ücreti verilir. Bazen, geçici görev gereği, kişinin res
mi bazı eşya da götürmesi lazımdır; harita götür
mesi emredilebil'ir, bazı cihazları götürmesi emredile-
bilir; bunlar hep bagaj tarifinin içinde vardır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
geçici görevle gidenler oluyor, 
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BAŞKAN — Evet. 
IBuyurun Oramiral Tümer, 
lORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, «(e) 

Aile fertleri» bendini okuduğum zaman burada bir 
şey hissettim, 

ı«'Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini ge
rektiren olay sırasında, evlilik bağıyla bağlı olduğu 
eşiyle, bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve 
erkek ve kızkardeşlerini» deniyor, 

Şimdi, burada, bu usul ve füruu çocuklarını kap
sıyor mu? Bu bir, 

İkincisi : «ve erkek ve kızkard'eşi» deyince, evli 
olup olmadıkları burada belli oluyor mu? Yani bu 
konularda bir açıklama olursa iyi olur, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu da değiştirilmeyen, eskiden beri devam eden 
bir maddedir. Usul ve füru, kendi sulbünden gelen
lere göre yani çocuklarını, anne, baba, büyükanne, 
büyükbabaya devam eden bir sıralamadır. Erkek ve 
kızkardeşlerine, kendisi bakmadığı takdirde zarurete 
düşeceklerini beyan etmesi halinde mümkündür. Bu 
konu Harcırah Kanununda diğer kanunlarımıza na
zaran, Çocuk Zammı Kanunu, tedavi şartlan ile il
gili kanunlara ıgöre daha geniştir. Diğer kanunları
mızın hepsinde maalesef bu başka başkadır. En ge
niş hüküm1 Harcırah Kanunundadır ve ek bir hüküm 
getirmiştir; «Ben 'bakmadığım takdirde zarurete dü
şeceklerdir» diye. Zaten evlilik hali bunun dışında
dır, yani evlilik halinde bakma mükellefiyeti kızsa 
kocasına, erkekse zaten kendisin'e aittir. Binaenaleyh, 
evlilik hali burada yazılı olmamakla 'beraber, kapsa-
mak'tadır, 

'BAŞKAN — Yani kardeşleri, annesi babası öl
müş, bakmakla mükelleftir; götüremezse zaruret ha
line düşeceklerdir; ama, onların da yaşları mevzuu-
bahistir zannediyorum; yani yaşla sınırlıdır, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan [Komisyonu Başkanı) — Kızkardeş için 
yaş söz konusu değil efendim, 

/BAŞKAN — Tabii. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Erkek için 

18 yaş, 
(BAŞKAN — Hayır, tahsil varsa 25 yaş falan; 

şimdi hatırımda değil. 
Buyurun, 
FAHRİ UZÜNEFE (Maliye Bakanlığı. Temsil

cisi) — Sayın Başkanım', her memurdan mart ayında 
bir Aile Durumu Beyannamesi esasen alınır ve harcı

rah tahakkuklarıı da bu beyanname esas • alınarak ya
pıldığı için, böyle bir nakil halinde, memurun daha 
fazla beyanda bulunması mümkün değildir, 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Hayır, daha fazla beyanda bulun

masını kasdetmiyor da; mesela erkek kardeşi var; 
40 yaşına kadar verecek mi bunu kanun? Vermez. 

fEMBKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vermez zaten. 

BAŞKAN — Muayyen bir yaş sınırı vardır; o 
yaş sınırına kadar verir, ondan sonra vermez; ça
lışmakla mükelleftir çünkü, 

FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Bazı durumlar vardır ki, bu durumda hasta
lık, sakatlık, malullük gibi.., 

BAŞKAN — Tabii, sakarlık falan, o ayrı. 
'1 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

yok, 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler.,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
2 nci maddeyi okutuyorum 3 
'MADDE 2. — Aynı 'Kanunun 4 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

iHanoij-alh Verlileoelk föiımsder : 
Madde 4, —• Bu 'Kanunda belirtilen hallerde : 
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalı

şan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı 
kurumlarda fahri olarak çalışanlara; 

2. 'Memur ve hizmetli olmamakla beraber ku
rumlarca geçici ve vazife ile görevlendirilenlere; 

3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memur
lara ve bunların aile fertlerine; 

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazife
lerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; 

'5, (Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertle
rine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmet
lilere; 

6, Hükümlü veya tutukluların şevkinde ya da 
refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere; 

7, Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hiz
mete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli ay
lıkları yeniden bağlananlara ve bunların aile fertleri
ne;1 

18, /Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla se
yahat edecek sporcu ve idarecilere; 

9< Birlik halinde yabancı memleketlere gönderi
lecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bun
ların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine; 

10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen böl
gelerdeki askeri şahısların aile fertlerine; 
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ll'l* (Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri 
öğrenciler ile erbaş ve erlere; 

Harcırah verilir. 
Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve 

görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetli
lere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atan
malarında ve emeklilik hariç görevlerine son veril
me hallerinde harcırah verilmez. 

BAŞKAN — Harcırah verilecek kimseler arasın
da sıkıntıya düştüğümüz bir husus var : Emekliye 
ayrılmış; ama beynelmilel temaslar oluyor ve o kişi
yi oraya göndermek gerekiyor; buna Devlet harcı
rah veremiyor. Bir misal vereyim : Vaktiyle NATO 
Savunma Kolejinde Komutanlık yapmış veya orada 
mühim bir vazifede bulunmuş bir kişi emekli olmuş. 
Şimdi NATO'da Savunma Kolejinde her sene bir 
toplantı yapılıyor; bunları davet ediyorlar ve hükü
metçe de bunun gönderilmesi gerekebiliyor; çünkü 
orada komutanlık yapmış. Kanunen buna biz harcı
rah veremiyoruz; şimdi, bu kanuna göre, yine ve
remeyiz/ 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İzniniz olur 
mut. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, maddenin 2 nci bendinde, «memur ve hizmetli 
olmamakla beralber, kurumlarca geçici bir vazife ile 
görevlendirilenlere» hükmü var ve kanun buna ce
vaz verir ve bunlara harcırah verilememesi yanlış 
bir şeydir. Bu, yunt içi, yurt dışı geçici görevi de kap
sar Sayın Başkanım/ 

BAŞKAN — Şimdiye kadar biz bunu vermi
yorduk. Simidi mi kon'du? 

IMALİYE IBAKANI İKAYA ERDEM — Hayır; 
vardır. 

EMEKLİ AMÜRIAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütlçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, 'öteden 
beri var; kanunun 8 nci maddesi de açık. 

»BAŞKAN — Şefik Erensü'yü gönderdik; kurum, 
parayı vermedi; biz başka usullerle verdik. 

BMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
((Bütlçe •- Plan Komisyonu Başkanı) •— Tahakkuk 
memurunun anlayış ıfarkın'dandır efendim., 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Yalnız, 
burada «Kurumlarca» dediğine göre, kurumlanın1 

içerisiriden bir 
İEMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efen- , 

dim. Zaten, memur, i>iiz!metli olmadığına göre, kuru
mun içiride olması söz konusu olmaz; dışarıdan bi
risi. Vazifeyi kurum verecek. 

'BAŞKAN — Veremedik; hatta, 'bir kısmını ona 
bir yerden bulduk, gerisini de kendi cebinden ver
di adamcağız. 

lEMHKUl AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Başkanım, 
gayet s'arih, Yanlış tatbikattan 'doğmuştur o., 

!BAŞlKA!N — Ne milli Savunmadan verebildik, 
ne Dışişleri Bakanlığından verebildik; veremedik, 
«Verilmez» dediler. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Çok 
açık efendim/ 

iBAigKlAıN — Evet; mesele yok, 
EMEKLİ AMIİRAL HÜSNÜ KÜÇfÜKAHMıET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biraz sonra 
arz edeceğiz, 8 nci madde ille huzurunuza gelecek; o 
daha açık. 

BAİŞKAN — Evet, 
12 nci madde 'üzerinde söz almak isteyen var mı?. 
ORGENERAL NEÖDET ÜRUĞ (Milli Gü

venlik Kom'seyi Genel (Sekreteri) — Bunu tashih 
edecek bir şey koyabilir miyiz 2 nci maddeye? Biraz 
evvel Küçükaihmet'in belirttiği gibi, anlayış ve telfsir 
farkını ortadan kaldırarak ısarahate kavuşturacak bir 
sekilide ifade edebilir miyiz? 

IBAŞKAİN — Şimdi 8 nci maddede de zaten, 
«'Memur ve hizmetli olmayanların harcırahı'» kfiye 
bir başlık var; orada da bu daha .sarih olarak geçe
cek, orada izalh edilecek. Orada tekrar görüşelim 
bunu. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

.Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul e'dilm iştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
iMAIDDE 3. — Aynı Kanunun 6 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
Harcırah Hesabırida Esas Tutulacak Yol/ 
İMa'dde 6. — Harcırah, bu Kanunda aksine hü

küm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kuil'a-
nılması mutad olan yol ve taşıt araçları üzerinden 
verilir. 

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat 
olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen ta
rifeli taşıt işletmekte, ise harcırah hesabında mu
ayyen tarifeli taşıt esas alınır. 

<Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye 'göre me
mur Veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken 
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gündelik ve taşıt ücretleri toplamıı dikkate alınarak 
memur veya 'hizmetlinin mensup bulunduğu dairece 
tespit olunur. 

İBirinci fıkraya göre takip ©dilmesi gereken yolun 
dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt 
aracından başka 'bir araçla yolculuk yapılmasının işin 
gereğine göre zorunlu olması faalinde, bu yol ve taşıt 
aracına ilişkim masratfların kabulü merkezde ita ami
ri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur 
veya «hizmetlinin imensup 'olduğu kurumun ita amiri 
durumunda olan 'kimsenin Veya mahallin en büyük 
askeri, ve mülki amirinim önceden \erilmiş yazılı bir 
emri .bulunmasına «bağlıdır. 

BAŞKAN — iBu, galiba isimdi ye kadarki uygu
lamadan doğan mahzuru ortadan kaldırıyor. Mese
la, (Erzurum'dan istanbul'a gidecek birisini «En kısa 
yol» tabiri ıse'bebiyle, İzmit'e; ya da Trabzon'a gide
cek 'birisini, onun karşısında, AğVa mı ne, bir yer; 
oraya indir, oradan getirtirdi, sanki oraya vapur uğ-
rarmış 'gibi. «En kısa yol» tabirini kaldıri'yor şimdi 
bu, 

IMİALÎYE BAKANI KAYA EROEM — Evet. 
'BAŞKAN — «Mutad yol» tabirini kullanıyor. 
Kendi aracıyla giderse ne olacak? 
EMiEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KfÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Nofmal olma-
isı gereken harcırah olacak, yani trenle alması lazımı 
gelen şimdi kendisine verilecek, 

IBAIŞKİAN — O verilecek değil mi? 
•EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Evet. 
•BAŞKİAiN — Tamam. Yani, «Trenle gitmedin, 

sen kendi aracınla gittin; vermem» diyemeyecek. 
Çünkü o da bir benzin sarf ediyor. 

ORAMURAL NEJAT TÜMER — Yalnız onun 
üstünde, normal tarifenin üstünde ise, onu Vermeye
cek; fazla masraf gösteremez. 

iBAŞIKIAN — Tabii, onu Vermez. 
3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etımeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum!: 
'MADDE 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiş'tirilım'işıtir. 
(Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar. 
İMa'dıde 7. — Harcırahın Veri'lmesinde memurun 

fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. 
Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret ve

ya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı 

da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık 
tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (ödenek mu
kabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir 
suretle 4 ncü (derecedeki memurlara verilen miktarı 
geçemez. 

Terifi suretiyle atananların ıharcırahı, terfi ettik
leri aylık derecesi üzerinden ödenir. 

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

MALİYE BAKANI KAYA EROEM — 1 nci 
fıkradaki, «(fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas 
alınır» hükmü konusunda müsaade ederseniz, arka
daşlarımız izahat vermek istiyorlar. 

İBAŞKİAİN — Buyurun. 
'FAHRÎ UZUNE'FE (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — Sayın (Başkanım, harcırah hesabında 'öteden 
beri, kişinin görev yaptığı kadronun karşılığı olan 
harcırahın verilmesi esası benimsenmiş idi. 1954' yı
lından beri bu ışakllde uygulanmaktadır ve 1954 yıl
lından beri yapılan bu uygulamada, kişinin yaptığı 
göreve layık olduğu ve o nedenle buraya getirildiği 
varsayımlından hareket edilmiştir. 657 Sayılı Ka
nundan önceki kanunlarda da yine, üst dereceye ta
yin edilebilme imkânı Var idi. 657 Sayılı Kanunun 
68/'b maddesi 1970 yılından beri bu uygulamaya ce
vaz vermiştir; ancak son yıllarda özellikle, görülen 
sakıncalar nedeniyle, 657 Sayılı Kanun huzurlarını
za geldiğinde görüleceği üzere, burada bir düzenle
me yapılması öngörülmüştür., 

İBu ı68/b maddesiyle ilgili düzenlemede, kişinin, 
o ıgörev kadrosuna belli şaftlarla tayin edilmesi ön
görülmekle birlikte, eğer kazanılmış hak aylık dere
cesi daha aşağıda ise - ki iki derece esası tasarıda ön
görülecektir - kendi müktesep hak aylığını alması, 
kadronun diğer hak ve özelliklerinden, yetkilerinden 
yararlanması öngörülmüştür. Eğer madde bu sekilide 
geçtiği takdirde, örneğin birinci derece kadrolu bir 
genel müdürlüğe tayin edifrmiş; ancak müktesep 
hak aylık derecesi üçüncü .derecede kalmış olan bir 
kişi, genel müdür olduğu halde, refakatindeki bir ge
nel müdür yardımcısından veya şube müdüründen 
daha az harcırah alır duruma düşecektir, 

Özellikle bu bakımdan, öteden beri mevcut olan 
büıkmün muhafaza edilmesinde yarar olduğu görü
şündeyiz. 

Arz ederim. 
iBAŞKIAN — Evet; Komisyon ne diyor? 
EMEKLİ AMÎ'RıAL HÜSNÜ K/ÜÇÜİKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabii, genel 
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müdür, fiilen, genel müldür yardımcısından daha 
fazla aylık alacaktır, Bu nedenle, ondan daha az bir 
yevmiye a'tması mümkün değildir. 

Türk bürokrasisinin bugün içinde bulunduğu çık
mazın en büyük müsebbibi, suçlusu, bahsettikleri 657 
Sayılı Kanunun 68 nci maddesidir. İnşallah bu «ene 
biraz daha düzelir, tashih odur ve o kanun değişik
liği de huzurunuza gelecek, inşallah düzgün çıkar. 
Üzerinde ısrarla durduğumuz bir konudur. 

ıSayın Başkanım, mesele şu!: Silahlı Kuvvetlerde 
üsteğmen bölüğe de vekâlet ediyor, yüzbaşıya. Silah
lı Kuvvetlerde herkeis - orgeneraller dışında herkes -
bir yukarıya vekâlet eder; orgeneralin üstü olmadığı 
içindir bu. Emsali bir sivil memur da onunla aynı 
maaşı alıyor; ama o bir üst dereceye vekâlet ediyor, 
aynı üsteğmen gibi. Bunların ikisini de geçici görev
le İstanbul'a gönderdik; aynı maaşı alan sivilin yol
luğu, üsteğmeninkinden fazla olacak; çünkü orada 
kadro esas, bununkinin maaşı esas. Diyoruz ki, Silah
lı 'KuvVetlerde fiili kadrolar esastır; o nedenle öyle
dir. 'ttoi tane üsteğmen hâkim arkadaş da'va açtılar, 
vekâleten geçici göreVe gittiler. Albayın yerine vekâ
let ettikleri için albay gündeliğini almalarına İdari 
Mahkeme 'kanar verdli. Herkes de o üsteğmenlerin 
tdari Mahkemeye gittikler ini suçladı. Bana sorarsa
nız haklı. ıSivil olsa alacaktı, asker olunca niye al
masın? Binaenaleyh bir maaş vardır; maaşının kar
şılığı yevmiye alır. Genel müdür de. maaşının karşı
lığı yevmiye alacak, 'genel müdür muavini ide alacak. 
'Bu nedenle biz aslında, 1954'ten beri «Yerleşir» de
dikleri bir sürü ihtilafa ve haksızlığa neden alan bu 
hususu 'düzelten bu maddenin daha iyi olduğu kanaa
tindeyiz. 

Arz ederim. 

BAŞIKAN — Buna haklı; evet. 
FAHRÎ UZÜNEBE (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım, Amiralimin bahsettiği, vekâ
let müessesesiyle ilgili hükümdür. Vekâlet müessesesi 
bu maddenin Harcırah Kanunundaki kısmın son fık-
rasıdır. O fıkra esa'sen kalkmaktadır ve o hususta bir 
maruzatımız olmadı; ancak, bizim üzerinde durmak 
istediğimiz nokta, birinci fıkrayla ilgilidir ve burada 
atama hali söz konusudur ve genel müdürün aylı
ğının hesabında da müktesep halk kadro aylığı mük
tesep hak aylığı esas alınacaktır. O bakımdan bu nok
ta üzerinde durulmasında yarar vardır. Her halükâr
da, bir genel müdür kadro kazanılmış hak aylık 
derecesi eğer üçüncü derece ise -ki yeni düzenleme 
ancak buna müsaade etmektedir, daha aşağıya mü-

| saade etmeyecektir- tensip edildiği takdirde, bu şe
kilde çıktığı takdirde ancak üçüncü derece aylıklı bir 
genel müdür, genel müdür ek göstergesini alabilecek
tir. Bu ek göstergeyle belki genel müdür yardımcısının 
üstüne çıkmayabilir. Aylık hesabında da esas kadro ay
lığı değil, kendi aylığı alınacaktır. O bakımdan bir sı-

I kıntı doğabileceği endişesindeyiz. 
I Arz ederim. 

(BAŞKAN — Evet, 
'EMıBKUÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — Aslında bir 
sıkıntıyı gideriyoruz. Adam bordro imzaladığı za
man kaç para alıyorsa onun yevmiyesini alacak. Si
lahlı 'Kuvvetlerde 194'5'iten beri, ondan evvel tatbik 
edilen şey ve düzgün olaraik tatbik edilen şey herke
se de tatbik edilsin. Üsteğmenin yüzbaşı, yüzbaşının 
binbaşı. Binbaşı ve üsteğmen; o kendisıninkini ala
cak ve başka üsteğmen biribaşınınkini alacak. Bu kar
gaşalığa sivilde de karar vermek için «Atanma ha
li» dediler. Harcırahın verilmesinde memurun lülen 
almakta olduğu aylık derecesi esastır. Bunun içinde 
yalnız atanma hali yok, geçici görev de vardır.. Atan
ma harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta 
olduğu. Atanma derecesi en alttadır. Terfi 'suretiyle 

I atanmıışsa, terfi ettiği derecenin aylığını alacaktır. 

BAŞKAIN — Hükümet, «Vekâlet göreviyle me
muriyet mahalli dışına gönderilenlere, asli görev
lerinin veya gönderildikleri görevin kadro derece
sine göre, bu madde hükümlerine istinaden veril
mesi lazım gelen harcırahtan, fazla olanı ödenir» di* 
ye sevk etkniş; değil mi? 

ıBMHKUt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - 'Plan ıKomisyonu Başkanı) — Evet. 

FAHRlt UZÜNBFE .(Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Sadece son fıkradır efendim. 

iBMEKlLt AMIİRAL HÜSNÜ KiÜÇÜKlAHMET 
i(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — Onlar kanu-

I nun yalnız son fıkrasını değiştirdiler; biz tamamı
nın değişmesine gerek gördük, bu nedenle efendim. 
Tamamını değiştirince, o son fıkraya da gerek kal
mıyor zaten, 

Sayın Başkanım, bunun aslı, «Vekâlet veya mu
vakkat kaza yetkisiyle gidenleredir; yani bunun için
de hâkimler de vardır. 

Bahsettiğim iki hâkim arkadaşın aldığı karar se
bebiyle, Hükümet, «Böyle terslik olmaz» diye bu de
fa onu çıkartmış; ama maddenin esasına göre, hak-

I sizlik hâlâ devam ediyor. 
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Binaenaleyh, maddenin toplu halde değişmesine 
gerek gördük. 

'Arz ederim. 
IBAIŞKAN — !Bu üst derecelerde görev yapanla

rın mütesep hakkı başka; fiilen görev yapmakta ol
duğu makamın maaşı başka. Bir de bunun tersi var; 
mesela iki alt dereceden de gidebiliyor. Geçenlerde 
konuşmuştuk bunu. 

, 'Başka bir göreve «!Ben orada kalmaya razıyım» 
«diyor; iki alt dereceye kadar da başka yere gidebili-
yor'du. Hatta, onların emekli keseneklerini 'de hallet
miştik geçenlerde. Onlar ne olacak? Onlar neyi ala
cak? O .da, fiilen almakta oîduğu «iki derece aşağısı-
nınkini alacak; değil mi? 

(MALİYE BAKANI «KAYA ERDEM — Evet. 
(BAŞKAN — Öyle olacak. 
O halde, o öyle alıyor da, iki üst «derecede bir yer

de görev alan niye onu alsın? O zaman da mükte
sep hakkı, onun öteki. 

MALÎYE BAKANI İKAYA ERDEM — Evet. 

IBAiŞKİAN — lOnun da, faraza 1 nci dereceyse 
1 noi 'dereceden alması lazımken, 3 ncü dereceden 
alıyor; orada maaşını «da, harcırahını da öyle alacak. 
Onun tersi olunca, niye alısın? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, burada tabii şu oluyor: Müktesebatı ,2 nci de
rece olan bir kimseyi, genel müdürlüğe «tayin 'ediyo
ruz, '1 nci dereceye. 'Burada «düşünülen husus; 2 nci 
derece mütesebati olan aylığını alsın, 1 nci derece 
kadroya tayin edilsin, atansın; fakat «o 1 nci derece
nin maaşını almasın, müktesebatı olduğu müddetçe. 
Yani, yeni teklif etmeyi düşündüğümüz Personel Ka
nununa göre böyle düşünüyoruz, 68 nci madÜteyi. 

Müktesep hak aylığını alırken onu alsın; fakat 
kadroya tayini de yapıılabilsin; «Genel Müdür» un
vanını kullansın; fakat müktesebatı üzerinden al
sın. Ancak harcırahı; o artık bir genel müdür; genel 
müdürlerin aldığı harcırahı alacaktır. Yani iki genel 
müdürden birinin müktesebatı 2'dir, diğerinin mük
tesebatı «1 noi derecedir; ama ikisi de genel müdür. 
Bir isleyahate giderken, mük'tesebatları farklı olabil
mesine rağmen, iki genel müdürde, aynı harcırahı 
alsın şekli düşünülür. 

'BAŞKAN — Bunları halletmek mümkün değil. 
Genel müdürü bırakalım, bir müdürü alalım. Ge
nel müdürlüğe yükselememiş bir müdür, şubede 
müdür; onun derecesi 3 ncü derece veya 2 nci dere
cedir de, onun 'maiyetindeki bir memur 1 nci dere
ceye kadar çıkmıştır; var böyleleıi 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — EVet; 
çok var. 

'BAŞKAN — Ama o 1 nci derecedeki memur, 
harcırahını 1 nci «derece üzerinden alacaktır; bu da 
derecesi neyse, onun «üzerinden alacaktır. Kaldı ki, 
bu (bizim başımıza çok gelmiştir. 

Geçici görevle, dış göreve mesela üç kişi gitmişiz-
diir; 'ikisi yarbay, birisi binbaşı, tiki yarbay bir odada 
kalmıştır, tabii aynı rütbede oldukları için; binbaşı 
ayrı, tek oda tutmuştur. Binbaşının harcırahı daha 
azdır, ötekilerin daha çoktur; ona rağmen, o, otel' 
patasını daha fazla vermiştir. Ne yapacaksınız, bu 
-mecburi., 

BİLTEKİN ÖZDEIMİÎİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, Sayın Amiralimin belirt
tikleri haklıdır. Yalnız, askeri personelimizle, mülki 
veya sivil personelimizi mukayese edersek, arada 
farklılık bulunmaktadır efendim.. 

Askerlik, bütünüyle bir kariyer meslektir. Halbu
ki, mülki veya sivil personelde kariyer, esas itibariyle 
4 ıncü ve daha sonraki derecelerde başlar. O yüzden-' 
dir ki, bunların unvanları, görevleri, tayin şekli ve 
oraya gelebitee şartları özellikle, mevcut yasaları
mızda da, «muhtemelen sizin tensiplerinize arz edile-
«cek yasada da değişik bir biçimde Önerilecektir.. 

Burada 5 ve daha aşağı derecelerdeki kadrolar 
karşıtlık gösterilmek suretiyle .yapılan tayinlerde ilgi
lilerin hakikaten iktisap ettikleri dereceler üzerin
den harcırahlarını almalarında bir sakınca yoktur. 
Yalnız, bir bakıma kariyer diye mütalaa edebileceği
miz 4 ve daha yukarı derecelere yapılan tayinle/rde, 
artık ilgili o kadroya tayin edildikten sonra, aylığı 
iktisap ettiği ,aiylık 'oHmakHa birlikte, o kadronun ge
rektirdiği diğer özlük haklarından, o arada ezcümle 
harcırahından, ek göstergesinden ve mümkünse ve 
varsa tazminatından yararlandırmak lazım gelir 
Teknik yönden bu bir zorunluluktur.. 

Ayrıca, bunu bir de tersinden bir örnekle arz eder
sem; bu sekiliyle geçerse şöyle bir sakıncayla da ay
rıca karşılaşırız*: .Bundlaın önceki bir oturumda da si
ze arz edil'diği üfaerfe, (bir yasa çıkmıştır, herkese 
emekli mükteseplerini 've almakta oldukları aylıkları 
birer dbrfece yükseıDtımfe, todlro şartıma baMmaksızM:, 
sağlamıştır. Oysa 1 nci dereceye, 2 nci dereceye, 3 
ncü vteya 4 ncü dereceye atama artık .seçilerek ve 
özellikleri' aranarak yapılmış bir görevlendirmedir. 
Oysa, intibak sonucunda olsun, böyle özel kanunlar
la olsun, iktisap ettikleri dereceleri yükseltilen «kişile
rin alslında görtev ve sorumluluklarında hiçbir deği-
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siklik bulunıma'dığı halde, sırf o düzenlemenin Sonu
cu olanak harcırahlarırida, sanki sorumlulukları değiş
miş gibi, 'gereğinde yanırida çalıştıkları kişiden daha 
fazla harcırah alabilir duruma düşmek gibi bir teh
like de ıslöz konusu olabilecektir. 

(Bu 'bakımdan, gerçekten ıbu maddenin uygulama
sı, esasen askeri personellimiz açışımdan kadroyla rüt
be birbirine paralel gittiği için hiçb;r sorun yafratma-
ma'ktaidır; halbuki 'bizim mülki veya isivil kesimde 
uygulanmasında bu arz ettiğim sakıncalar doğacak
tır. O yüzden, «Kadro karşılık gösterilme» deyimi 
5 ve daha aşağıdaki dereceler için 'söz konusudur; 
onun dışındaki hailende, ilgililerin işgal ettikleri kad
roları üzerinden yolluklarını almaları uygun ve uy
gulamada eşitsizliği, yanlışlığı ve hatayı önleyici ni
teliktedir. 

uVrz ederim. 
»BAŞKAN — Şilmdi bir yüzbaşı, asker/den alalım; 

bölük komutanı, tabur komutanı hastalanıyor, Vekâ
let ediyor; vekâlet emri de veriliyor, «Tabura Vekâ
let et» diye, O takdirde bunu böyle çıkarmaz da, 
Hükümetin teklifi paralelinde çıkarırsak, o şimdi 
vekâlet ettiği yerin harcırahını mı alacak bir yene gi
derken?! 

•ORGENERAL NEÖDET Ü'RUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Oraya gitmesi 
için.. 

İBAlŞfKİAN — O da iöyle alacak. 
'ORGENERAL NECDET ÜRUĞ '(Milli Gü

venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Oraya gitmesi 
için, vazifeyle oraya gitmesi için o da öyle alacak. 
Orada bulunduğu müddetçe geçici görevdedir, o fa
sıldan lalacak. Yani üsteğmen yahut yüzbaşı ise bin
başının yevmiyesi.. 

•BAİŞKAN — Hâkimler de 'öyle alacak. 
,'pRlGENlBRIAL NECDET 'ÜRUĞ ((Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hâkimler de 
öyle alacak efendim ve esas tehlike efendim 'orada 
başlayacak. 

jBAlŞİKlAN — Çünkü hâkimlerde rütbe mevzuuba-
hls değiil ki. 

ORGENERAL INEODET 'ÜRlUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Küçük rütbeliler, 
mesela efendim yetkiyle m'ahkeme başkanı; ama, 
teğmen hâkim veya üsteğmen hâkim yetkiyle İstan
bul'dan mesela Çerkezköy'e gidecek; iki günde, üç 
günde vazifesini görüp gelecek. 

- ^BAŞKAN — IKaç kişi vardır böyle bu durumda 
olan? 

MALİYE BAKANI IKJAYA ERDEM — 'Efen
dim, üst derece, il ne i derecelere atoma büyük adet
te 'olmadı. Yani bu şekilde üst .seviyelere yapılan ata-' 
malarda ancak bu kullanılır; 2 nci dereceye, 1 nci 
dereceye kati olarak, benim kanaatime göre, en faz-
•İa 2 OOO'i geçmez efendim; bütün devlet dairelerinde; 
hatta 2 000 bile çok Bor'dur. 

IBAİŞKlAN — Gerçi şimdi biz tayin etmiyoruz, 
biliyorsunuz. Artık böyle iki üst dereceye falan ta
yin etmiyoruz, 

MALÎYE BAKANI /K'AIYA ERDEM — Çok ta
bii, sıkışık durumlarda oluyor efendim. 

BAŞKAN — Ama çok suiistimale uğradı bu vak
tiyle, 

Var mı efendim başka soz almak isteyen?.. 
ORAMJJRAL NEJAT TÖMER — Bu konuda 

bir de aylık ücretin biraz daha açıklanmasını 'düşü
nüyorum efendim. Acajba, «Aylık ücret» deyince ele 
geçen mi, brüt mü? IBunlar anlaşılır mı, «Aylık üc
ret» (deyince? 

İEMIEKUÎ AMÎÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - (Plan Komisyonu (Başkanı) — Anlaşılır efen
dim; mutlaka brüt ücrettir. 

ORA litRAL NEJAT TöMER — Yan ödem» 
ler 'de dahil midir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Hayır, de
ğildir efendim. 

ORlAMitRAL NEJAT TÜMER — Yani, bun
lar açıklıkla anlaşılıyor mu? 

EMİEİKLI AMİİRAL HÜSNİÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Balkanı) — Anlaşılıyor, 
onlar eski kısımlar dfendim. Bize orada yalnız «4 
ncü dereceden yukarı çıkmaz» denildi; ödeneği ha
riç tuttuk; hariç tutmamızın !da nedeni, istanbul Be
lediye 'Başkanının sivil 'olduğunu düşünün; ödenek 
alıyor, emrindeki tmiar Müdürü ondan fazla harcı
rah alıyor. Bir tek onu kaldırdık. O açıktır dfendim', 
orada bir ihtilaf çıkmaz. 

BAŞKAN — Şimdi, Hükümetin teklif ettiği 4 ncü 
maddede de bazı mahzurlar var; eğer böyle çıkarsa, 
bundan istifade ederek askeri personel de, aynen bu 
şekilde, vekâlet ettiği yerin piarasını alır..Çünkü, onun 
Harcırah Kanunu ayrı Ideğil, o da aynı kanuna ta
bi; «Vekâlet göreviyle» dedik.. 

O zaman, bu, Devlete çok büyük biı külfet yük
ler. Öteki taraftan da, sivil klesimde bazı makamlar 
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Var ki, genel müdürlük 'seviyesine kadat çıkmış, bel
ki ide müsteşar yardımcılığı unvanını lalan vermişiz, 
lontınlla beraber (gidecek; öteküler daha çdk alacak, (bu 
az alacak gibi bir durum da 'oluyor. 

'Bunun ikisinin ortasını bulacak (bir hal tarzı üze
rinde biraz daha çalışi'lması için, bu maddenin IKo-
misyona ladesini teklif edeceğim. Bu nokta üzerinde 
'biraz daha düşünülsün; ondan sonra bize getirildiğin
de 'bu nokta üzerinde bir da'ha görüşelim. 

Onun için, 4 ncü maddenin Komisyona iadesini 
oylarınıza sunuyorum!: IKabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edliîmişitir. 

5 nci maddeyi okutuyorum': 
tMADDE 5. — Aynı 'Kanunun 8 nci maddesi aşa-

ğındakj. şekilde değiştirilmiştir. 
/Memur veya Hizmetli Olmayanların Harcırahı: 
'Madde '8. — Memur 'Veya 'hizmetli olmadıkları 

hailde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev 
ile görevlendirilen'lere 'verilecek yol mlasrafı ve gün
delik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile 
mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye ka
dar olan memurlardan herhtangi birine veriden yol 
masrafı ve gündeliğe kıyasien ilgili kurumca takdir 
olunur. 

Ancak, ilgili 'Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakan
lığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden 
icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurla
ra ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir. 

Sözleşmeli 'olarak "çalıştırıp da sözleşmielerinde ve
rilecek 'harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında 
bu madde hükmü uygulanmaz. 

Henüz rütbe almamış askeri öğrencilerin öğre
nim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında 
bulundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeiki 
subayın yurtdışı gündeliklerinin yarısı, bu 'Kanunun 
yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözönünde 
bulundurulmak suretiyle ö'denir. 

(BAŞKAN — ,Bu madde, demin konuştuğumuz 
konuya açıklık getiriyor. 

İEMlEKUf AMİRAL HÖSNIÜ KÜCÜKAHİMET 
'(IBütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Evet. 

Yalnız, bunun sön fıkrası yeni ilave edildi 'Baş
kanım, 

IBAjŞKfAlN — Harp Okulu öğrencileri falan giri
yor, değil mi? Dışarıya gönderiyoruz. ıMesella, Al
manya'ya 'gidiyor; bir defasında Yunanistan'a gitti. 
Askeri lise öğrencileri pek gitmiyor; ama «Askeri 
öğrenciler» deyince, onlar da dahil oluyor, değil mi? 

BMEKJJI AMİt'RAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(İBütiçe - 'Plan (Komisyonu Başkanı) — Sayın 'Başka

nım, burada yüksek takdirlerinize sunulacak 'hu
sus, teğmen rütbesindeki subayın yurt dışındaki gün
deliğinin yarısıdır, bu. Şu anıda 45 dolardır, yarısı 
2!2,5 dolar eder., 

Yeterli olup olmadığı hususu yüksek takdirlerini
ze arz olunur. 

(BAŞKAN — Efendim, bunflar tabii davet (edil
dikleri yere gittiklerinde onların yatacakları yer, yi
yeceği gibi 'hususlar za'ten 'karşılanıyor. 

(Spor temasları için ayrıoa gelecek, değil mi? 
EİMtelKTJf AMfİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMiET 

(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim. 

-BlAIŞtKAN — Onlar ayrıdır, ayrı statüye 'tabidir. 
Öyle olunca, bunlar nihayet harçlık olacaktır., 

ORGENERAL INİBODET ÜRıUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Geneli Sekreteri) — ıBu 22,5 doların 
tamtamını' almayacak, onun 2/3'ünü veriyor. IMesela, 
gemiyle gitti, yiyecek, yatacak gibi şeyler limanda 
bulunduğu sürece verilecektir; dolayısıyla harcırahın 
2/3'ünü alacaktır. 

•BA'ŞFCAIN — Hatta 1 /3'ünü alır. Eğer hem yata
cak yeri, hem yiyeceği ktarşılanmışsa 1/3'ünü alır. 

ORGENERAL İNBCDET ÜİRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu bakımdan, 
eğer 22,5 doların 1/13'ü cllursa 7,5 dolar olur., 

'Mesela, Harp Okulu talebesi gidiyor harp okulu
na. Ya'tacaık yer gösteriyorlar, yiyecek Veriyorlar; 
bir de bu çocukların araîarında sosyal münasebet 
doğuyor; bizimkiler hiçbir şey yapamıyorlar. 

Binaenaleyh, bu hususu, dünkü görüşmemiz so
nunda zatı âlinizin tensiplerine sunmayı uygun bul-ı 
dük. 

•Bizim görüşümüz, teğmen rütbesindeki subayın 
aldığı ıparayı 'verelim-ki, en düşüktür- bunun 1/3'ü 
15 dolar eder efendim. 

iBA'ŞKAN — Öylle değil midir? Yani, hem yata
cak yeri, hem dıe yiyecek ihtiyacı, çağıran Ülke tara
fından karşılanıyorsa, harcırahın 1 /3'ünü alır. 

FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Ternsi'.ci-
si) — Sayın 'Başkanım, Sayın Genel Sekreterimizin 
bahsettiği husus, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin 
gitmeleri, daha iler iki bir maddede düzenlenmiştir. 

Burada, bunun dışında arızi nitelikteki başka gi
dişler.. . 

ORGENERAL NEODET ÜRUĞ ('Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Harp Okulu ta
li ebeleri. 

FAHRİ UZUN EFE ((Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Harp Okulu Öğrencileri ve benzeri durum-
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Hardır. Buradaki durum, daha ileride 'düzenlenen 'hu
susun dışında kalanlardır efendim. 

Arz ederim. 
IEMIEKUÎ AMİDRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAlHMET 

'(lBütçe - Plan iKoimisyonu Başkanı) — İleride gele
cek Sayın BaşkJanım. Tatbikat, manevra •vs. için gi
dişler ileride 17 nci maddede gelecek; ama bunlar öğ-
'renim, resmi davet, mübadele nedeniyle gidenlerdir; 
Sayın Orgeneralimin buyurduklarıdır efendim. 

ORGENERAL ,NBdDET ÜRÜĞ l(Milli Gü
venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Bunlar ipek en
derdir efendim. Dört tane Harp Okulu talebesi yol
luyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tabii efendimi. 
lÖRJGENlflRAL NECDET lÜRUĞ ((Milli Gü

venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Doğru dürüst pa
ra alsın efendim. Sonra bu, çocuktur; ilk defa dışa
rıya çılkıyor. 

BAŞKAİN — 5-16 kişi gider. 
ORGENERAL NECDET ÜİRUĞ ıflMilM Gü

venlik -Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, o 
kadar. Bu, bir külfet değildir efendim; ama gittiğine 
ıgöre, Ihliç 'olmazsa memleketinde gittiği yerde temsil 
etsin. Eğitim için gidiyor, resmi davetli gidiyor, öğ
renim için gidiyor; bunların mülddetreri kısadır. Teğ
men harcırahı alsın.. 

BASKİ AN -^Veyahut hiç olmazsa «2/3'ünü» idi
ydim, yarısı çok az oluyor. 

ORGENtHRAL ıNECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik .'Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten kesilecek 
efendim. .'Bunların mutlaka yedirmesi, yatırması olu-ı 
yor efendim, oridan kesilecek, /1/İ3'ü ile gidecek, teğ
men hareırahıyla. 

İBMlBKUt AM/ÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 
ı(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — 2/3'ü dersek, 
elerinle 10 dolar geçer, 

lORAIMÎRAL /NEJAT TÖMER — Çok az. Ya
ni, senede 25 kişi filan., 

lORGENBRAL NfEGDET (ÜRUĞ ı(Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ya olur ya olmaz 
efendim* 

'BAŞKAN — Her sene de olmuyor, 
İORİAM/İRAL NEJAT TÜMER — Olmaz, çok 

azdır efendim; esas konu olan 17 nci maddedir efen
dim. 

BAŞKAN — Ona sonra geleceğiz. 
Burada «..yurt dışı günlüklerinin yarısı» den

miş. 
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| fiMlEKjUt AİM/ÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütçe - Plan (Komisyonu 'Başkanı) «..yurt dışı 'gün
deliklerine» diyeceğiz Sayın Başkanımı. 

BAŞKAN — «Bu kanunun yurt dışı gündelikleri
ne ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak: su
retiyle ödenir.» 

Hükümete veya komisyona şunu sormak is'tiyo-' 
rum: «'Askeri personel orduevinde kalırsa şu. kadarı 
kesilir..,»1 

ıBMıEKUt AM/t!RAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu (Başkanı) — Çıkarttık efen
dim, o 'maddeyi toptan iptal ettik, 41 nci madde çı
karıldı., 

BAŞKAN — O maldde, bir kere doğru kişilerin 
aleyhine olan bir maddeydi. Bir de, bir ülkeden da
vet ivaki oluyor. Davet etmek demek, «Ben senin 
Ihem yiyeceğini hem yaSacağını, her şeyini karşılaya
cağım» demektir. Öyle olunca, giden şahıs harcırahın 
T/3'ü'riü alması lazım; ama ekseriya böyle olmuyor, 
tam harcırah alıyor; bunun gibi bir çok misal var. 

(Buna nasıl çare bulacağız? Ona ait bir şey var mı-' 
dır? 

ıMAIİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, kanun, l/!3'ünün kesilmesini öngören şe
kildedir; fakat uygulamada bu bir nevi beyandır. 
Yani, karşılanmadığı, tamını aldığı zaman bir ölçü-

I de de yalan beyan olmuş oluyor. Bu bakımdan, kaj 

nuna göre de suçtur; ifakat şu yapılabilir: Bu, (daha 
evvel arz edilmiştir, zannederim talimatınız üzerine; 
hazırlanacak bu şekilde davetli kararnamelerde özel
likle.. 

BAŞKAN — Davet yazısı da eklenmeli. 
MALİYE BAKANI İKAYA ERDKİM — Ve ora

da bunu, yevmiyenin şu kadar verileceğini kararname
de zikretmek suretiyle tahakkuka bağlataa.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü-
I verilik Konseyi Genel Sekreteri) — Kararname çık-

karttık efendim, miktarını orada değiştireceğiz. 
(MALÎYE BAKANI KAYA BRDEM — Orada 

değiştirilecek Sayın Başkanım. 
:BAJŞKAN — Sizin teklifiniz, teğmen gündelik

leri olsun; değil rni? 
ORGENERAL INBODET ÜRUĞ (Milli Gü-

'venHik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Bunun üzerinde bir şey var mı, 
J Hükümetimiz bir şey diyorlar mı? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır. 
BAŞKAN — 'Zaten senede 10 kişiyi geçmez bu. 

I Sonra haıki'katen bu çocuklar, orada harp okuluna. 
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gitmişse, oranın 'harp okulu talebeleriyle ahbaplık 
'kuruyorlar, geziyorlar, gazinoya götürüyor, o ona 
bir işey ısmarlıyor, öteki zavallı bir şey vieremiyor. 
Nitekim Yunanistan'a gönderdiğimizde öyle oldu; 
kalmışlar 'bir kenarda, ne yapsın? 5 dolar mı ne 'ver
mişler o zaman bizim çocuklara, mahcup olmuşlar, 
yani karşılık verememişler. ıBu da tabii milletimizin 
şeref ve 'haysiyetini, onları da çok zor duruma dü
şürüyor. 

O halde bu son fıkra, «..Teğmen rütbesindeki 
subayın yurt dışı 'gündelikleri» şeklinde 'olacak, 

Şimdi bu sön fıkrayı bir defa daha okutuyorum. 
düzeltilmiş şekliyle : 

'«Henüz rütbe almamış askeri öğrencilerin öğre
nim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurt dı
şında bulundukları 'sürece kendilerine teğmen füt-
besindeki subayın yurt dışı gündeliği, bu (kanunun 
yurtdışı gündelİklıerinfe ilişkin 'hükümleri gözönünde 
bulundurulmak suretiyle ödenir.» 

BİAIŞKİAIN — 5 nci madde üzerinde başka söz 
atmak isteyen var mı?.. Yoktur, 

IBu şekliyle, son fıkradaki bu değişik şekliyle 5 
nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — Aynı Kanunun \6 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Aile ile Birlikte Oturulması Yasak Edilen Bölge

lere Geliş 've Gidişte Aile Harcırahı : 
•Madde İlı6. — Aile ile birlikte oturulması yasak 

edilen bölgelerden çıkarılacak veya bu nevi bir böl
geye atanacak 'veya naklolunacak askeri şahısların 
aile fertleri için 45 nci maddenin son fıkrası hükmü 
de dikkate alınmak suretiyle; 

1. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş 
olan bölgelerden çıkarılacak aile fertlerine ikamet 
edecekleri yere kaklar; 

>2. Aile ile birlikte »oturulması yasak edilmiş olan 
yerden yasak »edilmiş olmayan bir yere atananların 
aile fertleri için, bunların 1 nci fıkraya göre harcı
rah verilmiş olan ikamet yerlerinden yeni 'vazife ma
halline kadar;ı 

3. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan 
bir yerden yine böyle (bir yere atananların aile fert
leri için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet 
edecekleri yeni mahalle kadar; 

4. Aile ile birlikte oturulması yasak olmayan bir 
yerden yasak olan bir yere atananların aile fertleri 
için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği 
yere kadar;1 

15. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen böl
gelerden çıkarılmış olan aile fertlerinin yasağın kalk
ması üzerine tekrar yerle'rine dönmeleri halinde, bun-, 
lara 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan yer
den eski yasak yere kadar; 

Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir., 
İBA'ŞKIAN — Daha ziyade bu hüküm yurt dışını 

kapsıyor değil mi? 'Biride yurt içinde yasak bölgeler 
var; ama, aile ile oturulması yasak olan bö\g& bizde 
kalmadı artık, hudutta dahi oturuyor, orada lojman 
yaptık yanıbaşında.. 

ıORJGEN!ERA!L 'NECDET ÜRıUĞ (Milli Gü
venlik (Konseyi Genel Sekreteri) — 1 noi yasak böl
ge içinde 'oturmak komutanın iznine bağlıdır., Bu 
'Kanunun hükmü dikkate alınmak suretiyle bunu bu 
şekilde değiştirdik Hükümet tasarısına nazaran efen
dim. Yasak 'Bölgeler 'Kanunuyla. Paralel hale getir
dik. 

'BiAŞKIAN — 'Bu yurt dışı olan, 7 nci maddede 
gelecek. 

ORGENERAL NEOÜET »ÜRUĞ «Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Evet efendim, o 
ayn. 

'BAŞIKİAN — Evet. 
(Bu 6 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: (Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. 'Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okuyunuz. 
MAİDIDE 7. — Aynı 'Kanunun 17 mci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Birlik Halinde Yabancı Ülkelere Gönderilecek 

Türk Silahlı 'Kuvvetleri (Mensuplarının Harcırahı 

Madde !17. — -Uluslararası anlaşmalar gereğince 
askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönlderile
cek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek 
harcırahın esasları ve miktarı 'Bakanlar Kurulunca 
tespit olunur. 

Yabancı ülkelere gönderilecek bu birliklere men
sup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin 
bu durumlarının devamı sırasında harcıraha müsta
hak aile fertlerini Türkiye sınırları dahilindle ikamet 
edecekleri bir mahalle kadar (gönderenlere bir defaya 
mahsus olmak üzere 45 nci madde esasları da uygu
lanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiştirme mas
rafı verilir.. 

Yabancı ülkelere »gönderilen birliklere miensup 
subay, astsubay, si'vil memur ve hizmetlilerin hava 
değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini İcabet-
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tiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya ra
porlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahal
lere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna 'gö>re yol 
masrafı ve gündelik verilir. 'Aynı maksatla Anavatana 
gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masraf
ları ile gündelikler 'Bakanlar Kurulunca 'tespit olu
nur. 

•Yukarıdaki fıkra gereğince hastalık icabı başka 
bir maha'lde oturmaları zaru'm olan Türk Silahlı Kuv
vetleri mensuplarının bu mahallere kadar gelecek har
cıraha müstahak aile ifertlerine gidiş ve dönüşleri 
için yalnız yol masrafı verilir. 

'Birinci ifııkra'daki haller dışında, uluslararası ma
hiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açık de
niz eğitimi veya Türk Silahlı 'Kuvvetierinin temsili 
gibi maksatlarla yabancı ülklelene gönderilecek askeri 
'birliklerin (Deniz (Kuvvetlerine ait gemilerle gidişte, 
denizde seyir halinde bulunulan günler 'hariç, mün
hasıran yabancı ülke limanlarında geçirilen günler 
için) subay, astsubay, askeri öğrenci, sivil memur ve 
hizmetlilerin aylık derecelerine (askeri öğrencilere 
teğmen rütbesine) göre verilebilecek yurt dışı günde
liğinin 1/3'ü, erbaş ve erlere de en düşük yurt dışı 
gündeliğinin 1/7'si tutarında 'gündelik ödenir, 

BAŞKAN — Yine burada da 1/3'ü dedlık, de-
ğil mi?.... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu konu da 
şüpheli olarak kaldı, takdirlerinize bıraktık. 

ORAIMlRAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder 
misiniz?... 

IBAŞKAN — Buyurun. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendimi, bu

radaki açıklıkla ifade edilenlerin içerisinde bahriyeye 
yeni kaltılacalk bir gemiyi almaya gidenler halkkında 
'bir konu yok. Burada «uluslararası mahiyetteki tat
bikat ve manevralara katılma, açık deniz eğitimi ve
ya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlar-
la» dîye ifade edilmiş. 

Halbuki bizim asıl sıkıntımız, genellikle yurt dı
şından alınan gemiler için personelimiz gidiyor, bir mik
tar dışarıda kalıyor, yaşıyor, sonra gemiye geçiyor, 
ondan sonra geliiyor. Binaenaleyh, maddenin içerisine . 
burtun da ilave eidilmösi lazım. Aksi halde, büyük 
sıkıntılarla yine karşılaşırız. 

BAŞKAN — Evet, Küçülkahmet ne diyorsunuz?.. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bü!t!çe - Plan Kbmüsybnu Başkanı) — Evet, Komuta
nım haklıdır. Maddeye, «... Kuvvetlerin temsili ile 

gemi, uçak vesa'ir harp araçlarının teslimi maksadıyla 
gönderilenler» gibi bir ilave yapma'mız lazım, ki on
ları da kapsasın; bu haliyle kapsamıyor onları. 

BAŞKAN — Yalnız denizden gitmez, havadan da 
gider, karadan da gider. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, gemi, 
uçak vesair harp araçlarının tieslüm alınması maksa
dıyla gidenler... Yani, gidenler gemi teslim alacak, 
uçak alacak veya tank alacak, bir harp aracı alacak; 
veya herhangi bir askeri malzeme alacak, onu kastedi
yoruz; bir geriişlİk getirilecek. 

Sayın Başkanım, yalnız bu maddeyi yeniden tan
zim ederken bir emirlerin'izi alsak; tabii bunlar bir
lik halinde gittiği için, zannederim 1/3 teğmen vesai
re içıin uygun olabilir; ama bazen bir askeri birlik 
bin kilsi birden gidiyor. Askerlerin hepsine birden 
orada kalınan bütün süre için mli 1/7 verelim, yok
sa bunu yalnız izin gününe bağlayıp da, artıralım 
im t miktarını; bu çok önemli. 

BAŞKAN — 6 ay kalan var. Almanya'ya denizal
tı almaya giden ekip bir seneden fazla kaldı. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Yalnız çekirdek 
perısbnel kalıyor. Büyük gemi orada yapılan gemi için 
5-6 ay kalabiliyor, bütün personel. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Kbn'seyi Genel Sekreteri) — Bu, 17 nci maddenin 
1 nci fıkrasına girmiyor mu acaba efendim : «Ulusı-
lararası anlaşmalar gereğince askeri birlikler bJalÜndfe 
yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri; 
mensupla rina verilecek harcırahın esasları ve mik
tarı Bakanlar Kurulunca tespit olunur.» 

6 ay kalır, bir sene kalır; şimdi burada sizi şey 
yapmıyor mu acaba efendim?... 

Yukarıdaki ayrı, aşağıdakinin esprisi tamamen baş
ka. Birlik halinde gidiş bu. Gemi teslim almak filan 
değil, gemi ile giderken, gemi içinde giderken... Çün
kü, bir kısmı yiyecek, içecek, gemide yatacak; o dü
şünülerek yapılmış bu slon fıkra. 

ORAMİ'RAL NEJAT TÜMER — Efendim, 17 
nci maddenin birinci fıkrasındaki bu yabancı ülkelere 
birlikler halinde gidişi ben, mesela Kıbrıs'a giden bir
ilik şeklinde veya yurt dışına devamlı, herhangi bir 
raddenle ve orada vazife görmek üzere gitlmek şeklinde 
alıyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MSUi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama değiştiriliyor, 6 
ay 'sonra, bir sen'e sonra değiştiriliyor o birlik. 
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ORiAMKRAL NEJAT TÜMER — Bir uçağı al
maya giden yok şimdi burada. Mesela dışardan bir 
uçalk getirilecek, ilki tane pilot gidiyor, geliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama o geçici görevle 
gidiyor. Birlik değil o, geçici görevle gidiyor. Bu da
ha riyalde, sununla ilgili : Mesela eskiden onarım için 
güdüyordu denizaltımız yahult muhrip, 6 ay, 8 ay (kalı-
yordu. Ona çare bulmaya çalışıyoruz şimdi. Yöiksa 
uçak 'kolay, iki kişi atlıyor, geçici görevle gidip geliyor, 
o kolay, 

•BAŞKAN — «Uluslararası anlaşmalar» biraz (ka
palı bir terîmr, onu biraz daha açmakta fayda var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Biîtjçe - Plan Komisyonu ıBaşIkanı) — Öteden beri var
dı. Aslında bundan kasıt, 1974 Harekâtımdan evvel 
Kıbrıs'a gönderidiğimiz alay gibi, Kore'ye göndeırdi-
ğJmiz birlik gibi birliklerdi!-. Nitekim zaten bu dert 
Otelden berli vardi, 

BAŞKAN — O konuyu kapsamaz. UlufsDararası an
laşmalara göre göndermiyürüz gemiyü almaya. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesele şu: 6 ay 
• kalırsa Deniz Kuvvetlerinden bir personel, 6 ay na
sıl yevmiye alacak, nasıl Iharcıralh alacak? 

IBAŞKAN — Her gün 1/7 sini mi alacak? 
ÖRAMİRAL NEJAT TÜMER — Gemide yer

leşim, gemide iaşe ibate başlayana kadar normal, 
eğer askeri bir yerde yatıyorsa, yine 1/3; ayni ge
mideki gibi; ama dışarda başka yerlerde yatıyor
larsa, o zaman normal harcırah alıyor. Genellikle 
askerler ive astsubaylar toplu oldukları için, mut
laka bir müessesenin veya askeri birliğin kışlasında 
yatıp kalkıyorlar. Bu mutlaka sağlanıyor bir yerde', 
igemiye geçer geçmez de 1 /3 alıyorlar. 

BAŞKAN — Askerler de mi? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Askerler za

ten efendim; hemen hemen hiç almıyorlar. 
IBAŞKAN — Hayır, askerler için teğmenin 1/7'si 

demiş ya. 
lORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu husus ye

ni geliyor işte. Şimdiye kadar almıyorlardı. Sonra 
dediğim gibi, bir misal arz ettim demin, 3 aylık için 
biz, bu son Amerika'dan alınacak gemi için hesap
lattık 3 aylık için asgari 12 doiaV 60 sent verilecek; 
üç aylık sürenin hepsi için. 

{EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 3 ayda aldı
ğını 2 günde alacak, bu da çok. İzniniz olursa bu
nu geri alalım efendim. 

I BAŞKAN — Bu da çok. 
I Bu 7 nci maddenin, bu konuştuğumuz kısımları 

da ihtiva edecek şekilde ve uzun süreli kalışları da 
I kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi maksadıyla 

Komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 8 nci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 8. — Aynı Kanunun 18 nci maddesi 

I aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
;Ehliyet Tespiti, İmtihan, Hava Değişimi ve Te

davi İçin ıBaşka Yere Gönderilenler : 
I Madde ıll8. — Memurlar, yardımcı hizmetler sını

fına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mu-
I kabili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan 

hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına; 
a) Görevlerine ait mesleki ve" sıhhi yeiterJiliıklerii-

min tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerime 
imtihan açım gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için 
yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri 
yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik 
ödenir. 

ıb) Hava değ'işimii mıalksadııylia gönderilenlere gi
diş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda ge
çen süre için gündelik ödenir. 

c) Kanunları gereğince sağlık kurumlarında ya
tarak veya ayakta tedavi maksadıyla (aile fertleri için 
hlizmet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dö
nüşleri için yol masralfu ve gündelik ödenir. Ayakta 
tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve 
ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mu-

J tat taşıt ücreti ayrıca ödenir. 
I IBAŞKAN — ıBu maddenin biraz açıklanmasını 
I rica edeceğim ben. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
dBütçe - Plan Komisyonu IBaşjkanı) —T Sayın IBaşka-
nım, kanun metninde yaptığımız değişiklik; hava 
değişimine gidip gelenlere yalnız yol masrafı öden-

I inekte idi, yalnız yolda geçen süreleri için gündelik 
de 'ödenmesi kaydını koyduk. Yatarak veya ayakta 
tedavi edilenlerde aile için hiçbir ödeme yoktu. 
6245 sayılı Kanundan sonra çıkan çeşitli kanunlar, 
657'de dahil, 926 dahil, 21fl'de dahil, aileye de çeşitli 
hallerde tedavisi hakkımı getıirmiş'tir. Aile fertlerine 
de, memura olduğu gibi ayakta tedavilerinde gün
delik verilmesini maddeye ilave ettik. Yapılan deği
şiklik bu kadar. 

(BAŞKAN — Yani, mesela Manisa'da oturuyor 
diyelim, İzmir hastanesine havale etti hanimını veya 
çocuğunu; oraya da gidiş dönüş için yalnız yol pa-

J rasını veriyor? 
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EMıEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
<|Bütçe - Plan 'Komisyonu Başkanı) — Yol parasını 
veriyor; faiz, gündelik de verelim diyoruz. 

BAŞKAN — Eskiden vermiyordu? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(BütÇe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim, 
aile fertleri için yoktu. Aile fertleri için bir başka 
kanunumuz cevaz veriyordu. 6245 sayılı Kanundan 
sonra çıkan 657 sayılı Kanun 'buna benzer inaklar 
getirmiş, Tedavi Yönetmeliğinde buna benzer haklar 
var; onlarla da paralelliği sağladık. Aslında, getir
diğimiz, yeni bir hak da değil. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İlaç 
parası gibi, bu bulut gibi büyük efendim. 

BAŞKAN — Yalnız ha'sıtane olimayan yerlerde, 
nasıl olsa harcırahda veriyorlar diye, kaymakamlar, va
liler falan mütemadiyen gönderir, şimdi haisıtane olan 
yerlere bir ide gündelik verirfe. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütiçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nını, bunlar halen alıyorlar zaten. 

BAŞKAN — «Afmıyor» dedliıniiz siz, «aileler almı
yor» dediniz. 

EMEKLİ AMİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(BÜtçe - Plan KomüSyionu Başkanı) — Kanunda al
mıyor Sayta Başkanım. 657 sayılı Kanuna paralel çı
kan TedaVi Yönefcmeliğünde hu madlde var, yevmiye 
alacaklarla ilgili, Tedavi Yönetmeliğinin 26 ncı mad
desi yevmiye alacakları açılk seçik yazıyor, ona pa
ralel halle getirdik, Yeni iMf hüküm geltiirmiş değiliz 
Sayın Başkanım. 

ORGENERAL TAHSÎ'N ŞAHİNKAYA — Biz 
ilaç parasından şikâyet ederken üstöel'ik ide gündelik 
vereceğilz. 

IBASKAIN — Gündelik verelim mi vermeyelim 
mi?... 

Buyurun «fendim, 
BÎLTBKİN ÖZDEMİR (Malye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başikanım, Amiralimin de bahsettiği 
gibi, 657 sayılı Kanun ile aile fertleri de tedavi yar
dımının kapsamına siokuldukltan ve buna ilişkin Te
davi Yönetmeliğinde bu düzenleme yapıldıktan beri, 
esasen aile fertleri de tedavi amacıyla başka yere git-
'tiiiklerinde harcırah ödenmektedir, fiilen bugün öden-
mek'tedir; ancak 6245 sayılı Kanunda değişiklik yapı
lamadığı içindir ki, hu hüsu's 6245 sayılı Kanunda gö
rülmektedir. Bu değişiklik vesilesiyle mevcut durumu 
kanuna da yansıtacak bir hüküm getirilmektedir. As
lında verilmektedir efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buraya getiirmilş olduk. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Balkanı) — Asıl kanun da 
hura'sı. 

BAŞKAN — Bu 8 inci madde üzerinde söz almak 
i'steyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 22 nci maddesi 
aşağıdaki sekide değiştirilmiş'tir. 

Vaziîfe Mahallini Terketımek Meoburilyetlinde Ka
lanların Harcırahı. 

'Maldde 22. — Harp zaruretleri ve olağanüstü 
haller dolayısıyla memuriyet mahallerini; terketimeye 
mecbur olan memur ve hizmetlilerden kürümlannca 
gösterilen mahalle veya memuriyet; merkezine en ya-' 
km il veya ilçe merkezine gidenlere o mahallere ka
dar bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve 
gündelik, verilir. Ancak, bunlar bu mahallere aileleri 
İle birilikte gelmiş İseler kendilerine aile masrafı ile 
yer değiştirtme masrafı da Ödenir. Bunların vazife 
mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah veriir. 

Olağanüsltü halterin gerektirdiği durumlarda Baş
bakanlığın uygun görüşü üzerine bağlı bulundukları 
kurumlar veya Dışişleri Baikanlığınca yurlt düşınldianl 
yurt içine çağrılan veya yurt dışında başka bir yere 
gönderilen alile fertleri için bu Kanun hükümlerine gö
re yalnızca aile masrafı ödenir. Bunların memuriiyet 
mahallerine dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah 
verilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(İBÜtçe - Plan Koınlfcyonu Başkanı) — 2 nci fıkra ila
ve edildi Sayın Başikanım; birinci fıkra aynıdır. Bi
rinci fıkra, memurun ya yalnız yalhult ailesi ile birlikte 
hareket etmeleri halini dikkatle almıştır. 

'Bazen de memurlar yerinde kalır, ailelerinin ora
yı terk etmesi emırddilelbilir. Bu durum kanunda boş
luktur, o ilave edilmiştiır. 

'Burada Sayın Başkanım,, en büyük tereddüdümüz 
«Aile masrafı verilir» ifadesindedir. Hükümıetimtoin 
'teklifi böyledir. Aile masrafı, yalnız yol m'asfafı ile 
yevmiyeyi kapsar; aile bir ba'şlka yenden eşya da ge
tirecekse, bunun karşılığı yokitur. Bunda tereddüdü
müz vardır; ancak Hükümetimiz de der ki : Bunlar 
çok kısa bir sürede olacak, zaten uzun sürede olursa 
memur da beraber alınır, o zaman 1 nci fıkra gere
ğince harcırahın tamamından istifade ederler. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Gertel Sekreteri) — Yalnız burada şöy
le bir durum vardır : İçeride alınabilir; ama dışarıda 
(infial uyandırır bu. Sadece «alile masrafı verilir;» diye 
bir hüküm gelirse, eşya ımaisrafı verilmezse, getiremez 
Sayın Başkanıdır, çünkü özellikle seferberlik anında 
'bütünlü alacaktır bu şeylerin. Bunlara eşya naklil mas
rafının daverilrnesi gerekiyor, eşyasını da getirecektir. 

BAŞKAN — Bunların memuriyet mahallerine tek
rar dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir. Bu se
fer ne yapacağız?..., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Kon'seyi Genel Sekreteri) — Eğer halk ©derse me
sele yok zaten, olağanüstü hal ilan edillmiişs©... 

BALKAN — Hayır, ol'ağanülsitü hal ilan edildi, 
geldi aile, eşyasını da getirdi Türkiye'ye, Bir aiy, iıkliı 
ay devam etti, harp çıkmadı, iş tatlıya bağlandı, on
dan sonra tekrar döndü. Bür daha mı tekrar eşya ge-
tfirmek için, verilecek?... .«Verilmez» demek: lazım ona, 

ORGENERAL NECDET ÜRIUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel SeUcreteri) — Efendim, eşyasını ge-
'tirdiği takdirde vermek lazım, burası açıfldtır. 

BAŞKAN — Hayır, hayır versin. Yani, olağanüstü 
hal ilan edildi, subay kaldı, hanımı geldi buraya. Ola
ğanüstü hal geçti; üç ay devam eitti., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Miti Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman eşyasını gö
türmez efendlim o, 

ıBAŞKAN — Bir daha eşya harcırahı verilmemesi 
lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir daha eşya harcıra
hı verilmez. 

BAŞKAN — Eğer, «Bunların memuriyet mahalle
rine dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah verilir» 
dersek, olmaz. Bir daha onun verilmemesi lazımdır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aksi takdirde eşyaları
nı gdtiiretnefz, orada kalır efendim. 

(BAŞKAN — O halde ona göre düzenlenmesi la
zım bu maddenin. 

ORGENERAL, NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Oraya, «yer değiştirtti© 
masrafı» ibaresini ilave edeİm. Yalnızca .«aile masra
fı» değil, «aile ve yer dfeğ%tiiıitae masrafı» denir ve 
Ibir daha da bu şekilde yapılan ödemelerde harcırah ve
rilmez. 

BAIŞKAN — İşjte onu İlave etmek lazım. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz, 
22 nci madde yerine gelen bu 9 ncu maddeyi Komis
yona geri alalım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 
IBÎLTÖKİN ÖZDEMto (Maliye Bakanlığı Töm-

ısitoM) — Sayın Başkanımı, izin verilirse Komisyona 
havale edilmeden önce kısa bir maruzatını olacaktır. 

Olaganü^tiü halteri© ilgili bu madde, Sayın Dışişleri 
Bakanımızın bazı olaylar nedeniyle düştüğü silkinti 
üzerine, başvurusu üzerin© Hükümet tasarısına klonuî-1 

muştur Va çok kısa süreli, çok ani yer değÜşltirme hal
lerinde uygulanması gereken bir maddedir. 

Eğer, eşyanın toplanlması ve yurt içlin© nakili gibi 
geniş bir zaman sözkonulsu olursa, esasen biraz önce 
6 ncı madde vesiılfes'iyl© geçmiş bulunduğumuz Har
cırah Kanununun 16 ncı maddesünin uygulanması 
'mlümikündür. 

Burada ailesi ile birlikte oturması yasak ©dilme 
hali sözlkonusu olup, esasen seferberlik veya olağanüs
tü haller deyimi de çıkarılmakla ıbu madde biraz 
daha uygulanabiDir hale gelmiştir. Aile il© birilikte 
oturması yasak edilme hali sözkonusu olacağı için 
ailenin eşyasını nakletmesi Ve bunun ücretinin öden
mesi mümkün olabilir. 

22 nci maddede sözkonusu olan, çok ani bir ge
riye çağırma v©ya başka bir yere gönderme halidir.. 
Burada, esasen derleriip toparlanmaya lüzum yoktur. 

ıDalha önce, geçmişte, örneğin İran olaylarında ol
duğu gibi, derhal bir uçak gönderilip kişilerin bavul-
lanyla birlikte uçağa binmeleri emredilmek hali var
dır. Böyle bir durumda, esasen eşya nakli sözlkonusu 
değildir. 

Bir hususu daha müsaadenizle arz edeceğüm, Yurt 
dışından yurt için© veya yurt içinden yurt dışına eş
ya nakliyle ilgili yeni düzenlenen 46 ncı madde var
dır. Burada fiilen eşya nakledilip naklediflmediğine 
Ibakılmaksızıh bir para ödenmesi tasarıya konulmuştur. 
Bu şekliyle kanunlaştığı takdirde, getirmese de alır 
ve bunun 'istisna ©dilmesi veya en azından haksız para 
ödemeleri yapılması sözkonusu olacaktır. 

(Dolayısıyla bu maddenin bu şekilde kalması yarar
lı ve yeterli görülmektedir; arz ederini. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 116 ncı mad
denin burada esiprîsi tamamıen başkadır. Hi^ ilgisi yok, 
tamamen başkadır esipr'iisi. Ailesiyle oturlma'sı yasak 
ed Îmem)îştir, böyle bir durumda, ailesi gitmiş, oturu
yor. 'Fevkalade hal ilan edilmiş, büyük bür siyasi ger-
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günlük hâsıl olmıuş, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ka
rar vermiş : «Ailenizi çekin demiş. Hıüküımıelt karar ve-
receik; «aileniz Türkiye'ye gidecek» diyecek : Tahli
ye hükümet sorumluluğunda olacak. NATO'nun tah
liye planları vardır, NATO üyesi olan memleketlerin 
NATO teşkilatındaki ailelerinin olağanüstü hailende, 
harp halinde tahliye planları vardır. Bunu hülkümet-
îer tekeffül dtimıişlerdir, beynelmüel anlaşmalarla. 

(Binaenaleyh, bu şart altında ailesi gelecektir. Hü
kümet işitiyor, «alilerii gönder» diyor ve belki, kendi 
aslkeri uçaklarıyla getSrecdkltir veya diğer bir vasıta ve-
ıecelktir. 

Bu talkdiride burada kalan ailenin eşyası ne ola
caktır?... Subay orada, ailesi burada; eşyası ne ola
cak?... Bu problem. Bu problemi halletmek, meseleyi 
çözmıeik lazım, 

lORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Madde Dışiş
leri personelini kapsamıyor, yalnız askeri şahısları kap
sıyor. 

BAŞKAN — Hayır, Dışişleri personeli de olabilir. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

iBaşJkanım, en son fıkrasında Dıişişleri personeli de var. 
BAŞKAN — Var, olabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜR'UĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yasak edilmiş bir 
bölge de olabilir, yasak edilmemiş bir bölge de ola
bilir. Anormal bir dumm dolayısıyla ailesiyle bir 
arada olmaması meselesi..̂ , 

' IBAŞKAN — Öyle bir kişi eşyasını toplayıp da 
gönderecek zaman bulamamışsa, hatta vasıta bula-
mamışsa zaten getiremeyecek demektir eşyanın; o ki
şi de artık harcırah alamaz., 

lORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
tabii başımızdan geçmişi arz ediyorum; Genelkur
maydan gelen bir talimata göre dışarıda bulunduğum 
sırada, ben, mesul bir insan olarak, askeri personelin 
başı olarak b'ir şey düşünmem lazımdı. Yakında ki
lise var, kilisenin papazıyla konuştuk, Türk subayla
rının eşyalarını kilisenin papazı kabul etti. Planı ona 
göre yaptık. Başka yere, evlere apartmanlara bıra
kamazsınız. Eşyalarınıza bir yer bulmanız gerek. Aile 
gitmiş, evde oturmayacaksınız, subay karargâhta, aile 
dağılmış, eşyası ise meydana. O takdirde ne yapalım? 
Mahalle muhtarı falan da yok ki verelim; kiliseye 
başvurduk., «Böyle bir şey olursa biz yardım ede
riz» dediler. «Kilisenin bir tarafına koyarız, avluya, fa
lan. Üzerini Örteriz, muhafaza ederiz. Soğukları düşün
meyiniz dediler». Böylece bu işten kurtulduk. 

ı«Yer gösterecektir» diye hüküm koyduğunuz tak
dirde, yer gösterecektir, Kimsenin endişesi kalma
yacaktır, «Ailemiz gitti, bu eşyamız ne olacaktır?» 
gibi, 

İBAŞJKAIN — Yani bu hal yalnız yurt dışında de
ğil, yurt içinde de vaki olur. Yurt içinde de olmuş
tur; ben hatırlarım» İkinci Cihan Harbi içinde ol
muştur; yani Edirne tahliyesinde, Trakya tahliyesin
de kimse eşyasını götürememişitir. Ailelerini gönder
miştir herkes, evlerin kapıları apaçık gittik gezdik; 
eşyalarıyla, hayvanlarıyla kalmıştır. Yani, yalnız 
yurt dışında değil, yurt içinde de olabilir bu gibi 
haller. 

iBu 9 ncu maddenin yeniden tezekkürü için Ko
misyona iadesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

9 ncu madde Komisyona iade edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum :' 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Memuriyet Mahalleri İçin Yıotl Masrafı :[ 

Madde 28. — Memuriyet mahalli içinde taşıt ile 
gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin 
(48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masra
fı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek 
masraf üzerinden verilir. 

Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı 
ile, mutat taşıt dışında araçlarla gidilmesi halinde bu 
taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir., 

BAŞKAN — Uçağı mı kastediyorsunuz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, efen
dim» 

Sayın Başkanım, bu hususlar şunun için gelmiş
tir. Eski maddede, «belediye hudutları» idi, «beledi
ye hududu» tabirini değiştirdik, «memuriyet mahal
li» ne dönüştürdük. Ö nedenle gelmiştir. Kastımız, 
otobüs varken, daire amiri işin ehemmiyetine, öne
mine göre «tak'si ile git» diyebilir. Bu takdirde kişi
ye taksi ücreti ödenecektir. 

«Memuriyet mahalleri içinde», yani eski tabirle, 
«belediye hudutları dahilinde...» 

BAŞKAN — Tayin değil? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
(BAŞKAN — Zaten başlık da, «Memuriyet Ma

halleri İçinde Yol Masraf i.* 
10 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı efendim?.. Yo'k,, 
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(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler,., Kabul edilmiştir, 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
,'M'AJDDE l'l, — Aynı Kanunun 29 ncu madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yurtdışında Yol Masrafı 
JMadde 29. — Yurtdışında sürekli ve geçici gö

rev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti 
dahili olmak üzere, tren, vapur veya uçak bedeli yol 
bilet masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, li
man! veya terminal ile ikamet yeri arasundakıi taşıt ve 
hamal ücreti ilave olunur, 

Yurt dışında özel otomobilleriyle seyahat edenler 
hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 
sayılı açıklama esasları uygulanır, 

Tren ve vapurla yapılacak yurt dışı görev yolcu
luklarında aylık dereceleri 4 ve daıha yukarı olanlara 
birinci mevki, 4 ncü dereceden aşağı olanlara ikinci 
mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, 
Yasama organları Başkan ve üyeleri, Başbakan, Ana
yasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, 
Bakanlar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Ge
nel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, 
Danıştay, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Di
yanet işleri başkanları ile bunların resmi çağrıya 
uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Devlet Başkanlığı 
Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık 
müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve 
merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki bü
yükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sı
nıfı üzerinden yol gideri ödenir., 

İBu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk 
yapılacak taşıtların Türkiy^deki aktarmasız hareket 
yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır ara
sında bulunanlar için taşıtın güzergâhında memuri
yet merkezine en yakın durak yerinden itibaren he
sap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız ha
reket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan 
yolculuklar hakkında bu Kanunun yurt içi yolculuk
larına ait hükümler uygulanır. Yurt dışından yurt içi
ne dönüşte aynı esaslara uyulur. 

BAŞKAN — Şimdi burada unutulan makamlar 
var; Cumhuriyet Başsavcısı yok. Hâkimler ve Savcı
lar Kurulu sonradan ilave edildi, o yok; YÖK Baş
kanı yok, rektörler yok. Yani, bu kısmı çok iyi dü
şünmek lazım, Mesela, burada Diyanet işleri Başka
nına veriyoruz, Başbakanlık Müsteşarına, bakanlık 
müsteşarlarının hepsine, Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreterine veriyoruz, ama bu makamlara vermiyo
ruz. Bunu tekrar gözden geçirmek lazım. Yargı or

ganları vardır ve bazı makamlar da ilave edildi. Pro
tokol listesini alıp, yeniden bir bakmak lazımı, ki 
sonradan bunda sık sık değişiklik yapmak lüzumunu 
hissetmeyelim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KiÜÇÜKAHMET 
(Bü'tçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, geçen sene emirlerinizle bunları Bütçe Kanu
nuna koymuştuk. Her sene Bütçe Kanununa koyar
ken değişiklikler olur. Buyurduğunuz nedenle sık sık 
değişiklik olmasın diye buraya koyduk; ama eksiklik
ler var. Tekrar tetkik edelim, ancak bir hususta yük-
ısek emirlerinizi almak zorundayız, 

'Bakanlık müsteşarları buraya geçen sene yoktu, 
ilave edildi, 

(BAŞKAN —' Onları koyunca şim'di birçok ma
kamlar çıkacaktın Rektörler çıkacaktır, dekanlar çı
kacaktır; «biz onlardan daha mı aşağıyız» diyecek
lerdir. ©unu çok iyi düşünmek lazım. 

(ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, ak
lıma şöyle bir şey geliyor : Acaba, bunu yine Büt
çe Kanununa koysak, ki zaten, bu da kanundan alın
mıştır, bir elastikiyet vermiş oluruz, 

İBunu şu bakımdan arz ediyorum; yarın yeni bir 
teşekkül kurulur, tiabii çok üst seviyededir ve onıun 
üyelerini de yeniden bir kanunla ilave edeceğiz. O ba
kımdan, bunu buradan çıkaralım; ama buraya bir 
kayıt koyalım; «1 nci sınıftan gidecek olanlar Bütçe 
Kanununda gösterilir.» diye, 

(BAŞKAN — Bence daha iyi böylesi; yani bir ke
re kanunlaştınlınca, yeni bir kanun çıkmadan ona 
verilemez, bir sürü pürüzler çıkar, yeni bir makam 
ihdas edilince, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Her sene Bütçe Ka
nununda 1 nci sınıfta gidecekler tespit edilir» diye 
kanuna bir madde koyalım efendim. Bütçe Kanu
nunda bu yer alsın efen'dim, 

iBAŞKAN — «Bakanlık müsteşarları» dedik, ama 
bakanlığa bağlı olmayan müsteşarlıklar var veya ku
rulabilir. Mesela, İBaşbakanlık Müsteşarı var; bir de 
Kıbrıs işleri Müsteşarlığı kurduk, Başbakan Başba
kanlığa bağlı. Tereddüt doğurabilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Buradaki ta
bire göre değildir. 

BAŞKAN — Tabii. Bakanlık değil çünkü., «De
niz Müsteşarı» dedik, kurduk şim'di, 

Buyurun, 
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FAHRÎ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, bu harcırah Kanunu çalış
malarında, geçen yıl Bütçe - Plan Komisyonunun 
arzuları, talimatları ile sizlerin arzu ve talimatları 
göz önünde bulundurularak, artık Bütçe Kanunun
da harcırahla ilgili yolluk miktarını tayin dışında hiç
bir hususta yer verilmeyecek biçimde çalışma yapıl
mıştır. Bu itibarla, uygun görürseniz, buradaki un
van tespiti konusunda titiz bir çalışma yine yapılsın. 
Ancak, Bütçe Kanununun her ne kadar elastiki olma 
gibi bir yararı oluyorsa da bu elastikiyetin bazan tat
bikatta zararı da oluyor. Uzun vadede dinamik bir 
yapa açısından düşünürsek, belki de zararı yararın
dan daha fazla olacaktır gibi mütalaa da edilebilir. 

0 itibarla, uygun görürseniz, hem bu espriyi mu
hafaza, hem de ilerideki muhtemel zorlamaları ber
taraf açısından unvanları daha titiz bir seçimle, fa
kat bu safhada yapalınl 

BAŞKAN — En üst seviyede bırakmak; lazım. 
IFAHRIt UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Üst düzeyde bırakılması kayıt ve şartıyla... 

.BAS/KAİN — Çünkü, bugün -açık konuşalım-
turist mevki ile 1 nci mevki arasında fark yoktur. 
Kaldı ki, birçok uçak şirketleri 1 nci mevkii kaldır-
mrştır, yoktur; pek ender şirketlerde vardır. Ben, Ge
nelkurmay Başkanı olarak seyahat ettiğim zaman, 
«:Bİ2İde yok» dediler, mecburen turist mevki ile git
tik, «Yerimiz yok» dediler. Yalnız en öne oturttular, 
o kadar, 

1 nci mevki ile turist mevki arasında o kadar da 
'büyük fark var ki, astronomik bir rakam; nihayet 
2,5 saat gidecek uçakta, Londra'ya 3 saatte gidecek, 
orada otursa ne olacak?.., 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Bir şam
panya içecek, o ka'dar. 

BAŞKAN — Bir içki var, o kadar. Yemeğinde 
fark eder, 

Bunu artık çok yüksek seviyelerde tutmalı, aşa
ğı kademelere inmemeli. Onu o şekilde yeniden göz
den geçirelim. Değişmeyecek makamlar..„ 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Değişmeyen ma
kamlar olmalı, ama yeni Anayasa çıkacak yeni Ana
yasanın ne gibi müesseseler getireceğini daha bilmi
yoruz. Binaenaleyh, bu müesseselerdeki kişilerin de 
tabii bu kbnuya girmemesi bir zorluk olur. O bakım
dan, ben elastikiyeti kabul ederim; ama, denirse ki, 
sivil teşkilattan başbakan ve bakanlar, askeri teşkilat
tan mesela yalnız orgeneraller; bu şekilde kesip atı

lırsa mesele kalmaz. Ama, bu şekilde, Diyanet İş
leri Başkanı bu kuyruğa girdikten sonra..* 

(BAŞKAN — Şimdi Millet Meclisine gelen millet
vekilleri, «biz ondan aşağı mıyız» veya «bize niçin 
vermiyorsunuz» diyecekler. «Yani, Diyanet İşleri 
Başkanından ve müsteşarlardan bizi daha mı aşağı 
görüyorsunuz» diyecekler ve bunlar da 1 nci mevki-
yi alacaklar, 

(MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, üyeleri koymuştuk, ama çok geniş olu
yor. Vazifeli olarak gittikleri zaman Yasama Or
ganı Başkanı ve üyeleri.., 

İBAŞKAN — Halbuki almıyorlardı daha evvel, 
turist alıyorlardı, 

(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Çok ge
niş oluyor öyle< 

İBAŞKAN — Çok geniş oldu, günah. Onun için 
bu maddeyi, o yönüyle çok büyük, en üst düzeyde 
kalmak ve değişmeyecek makamlar olarak ele al
mak; Meclis Başjkanı gibi, Anayasa Mahkemesi Baş
kanı gibi, bakanlar gibi falan, böyle makamlarda 
bırakmak en doğru yol olur, 

Onun için ben, bu şekilde yeniden düzenlenmek 
üzere 11 nci maddenin de Komisyona iadesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

(12 nci maddeyi okutuyorum 3 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı 

Madde 33. — a) Bu Kanun gereğlkıce verilecek 
yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanun
ları ile tespit olunur, 

b) Devalmilıı likamet eMkteni yerliler <dükka/te alı
narak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntı
ka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, 
inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Dev
let Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, 
Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşa
vir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı Kuvvet
ler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyele
ri, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş 
ve Müfettiş Yardımcıları, Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Yeminli 
Murakıp ve Murakıp Yardımcıları, Bakanlıklar Mer
kez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolör
ler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardım-
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cilan, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardım
cıları fite İş Gevenliği IMiitftöfctüşleri ve Yardımcıları, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Mü
fettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ve Def
terdarlık Kontrol Memurlarından;, 

!(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya ince
leme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kad
rolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 
1,3 katı, 

1(2). (Bölige düzeyinde teftiş, denetim veya ince
leme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kad
rolu memur için tespit olunan gün'delik miktarının 
1,1 katı, 

(3) İİ1 düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme 
yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu 
memur için tespit olunan ken'di gündelik miktarının 
0,9 katı, 

Gündelik olarak ödenir. 
c) Devlet Tüyaltrolian ve Devlet Opera ve Bafesü 

Geinel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkan
lığı ve Devlet Senfoni Orkestraları ve Klasik Türk 
Müziği Korosu tarafından düzenlenecek yurtiçi tur
ne faaliyetlerine katılan sanatçılar ve diğer görevli
lere, kendi kanunlarına göre kurumlarınca karşıla
nan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olarak, 4 ncü 
derece kadrolu devlet memuru için tespit olunan gün 
delik verilir. 

BAŞKAN — Soridaki, «Kurumlarınca karşıla
nan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olarak 4 ncü 
derece kadrolu devlet memurları için tespit olunan 
gündelik verilir» ibaresini anlayamadım1; bunu açık
lar mısınız? 

(BMIEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nımı, onlar, keridi kuruluş kanunları gereğince har^ 
cırah benzeri bazı haklardan yararlanıyorlar. Gittik
leri yerlerde otel masrafını kurumları ödüyor vesai
re. Bu hakları baki kalmak şartıyla, geçen sene ver
diğimiz harcırah miktarını sabit tüttük; 600 lira ver
miştik, 4 ncü derecenin karşılığı idi, 4 ncü derecenin 
karşılığını 600 tutarsak 600 alacak, 700 yaparsak 700 
lira alacaklar. Getirdiğimiz bu, 

İBASKAN — Onun karşılığı oluyor, 
(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?., 
Buyurun Orgeneral Necdet Üruğ, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, buradaki 

Türkiye düzeyi ve bölge düzeyi kapsamını ortaya 
koymakta biraz müşkülat var, Türkiye düzeyi, evet 
Bütün TülkiyeVi geziyor; ama, bölge düzeyi acaba 
birkaç vilayet mi? Onda bir tereddüt var., Bunun tef
riki nasıl olacak? Çünkü bir katsayı veriliyor; 1,1 
ile 1,3, 

İBASKAN — Onu ben de soracaktım, bölgenin 
farkı nedir? 

I0MEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bölge birkaç vilayeti kapsıyor, 1954'den beri tat
bik edilen bir husustur. Yerleşmiştir, bir aksaklık söz 
konusu değildir. 

İBASKAN — Mesela, Ankara'dan kalkıp da Er
zurum'a giderse o Türkiye düzeyi oluyor, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Evet efendim. 
Yani müfettişin vazifesi Türkiye çapında teftiş yap
mak; öyle ayrılıyor bunlar. ErzurumMa da teftiş 
yapabiliyor, Edirne'de de yapabiliyor.. 

İBASKAN — Bizde, askerlerde olduğu gibi; Ka
ra Kuvvetlerinde, mesela Erzurum'da ordu donatım' 
müfettişleri vardır, onların muayyen bölgesi vardır, 
o bölge içinde teftiş yapar. Bir de Ankara'da var
dır, onlar her tarafa gider. Bunun gibi. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Balkanı) — Bu sivil teş
kilatımızda da gayet ciddi olarak yerleşmiştir. Yani 
tatbikatta, uygulamada bir tereddüt yoktur. Seneler-' 
den beri de uygulanmaktadır., 

iBASKAN — Bir de il düzeyirtde var, yalnız o il 
içerisinde yapıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, il içe
risinde. Ankara'nın içinde, Ankara'nın kazaları da
hil, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunların yetkileri 
peşinen mi belirtiliyor?! 

BAŞKAN — Peki, Ankara'nın kazalarından bir 
yere gitti. Ankara'nın en uzak kazası Keskin diye
lim, Keskin'e gitti, Keşkin''de kalacak o artık, gidip 
gelmeyecek herhalde değil mi? Ke'skinfae kalacak. 
O, 0,9 katı alacak. Buradan, Eskişehir'le Ankara 
arasındaki bir kazaya gfcti mi, Eskişehir'e dahil bir 
kazaya gitti mi 1,1 katı .alacak. Niye? Vilayet içinde 
olunca 0,9 alıyor da bunda böyle?.. Yoksa bunun 
kastı, sabah gidecek akşam gelecek, olan mıdır; yani 
vilayet içi olunca? 

Buyurun. 
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FAHRÎ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, buradaki miktarlar ve onları 
tespit eden katsayılar, ilgililerin görevlerinin biraz da 
Sorumlulukları, yetkilerini yansıtma amacıyla farklı 
düzenlenmiştir. Bu i'tiıbaril'a 0,9 katı, il düzeyinde yet
kili, i1! çapında yetkili, âdeita valilik görev alanı jçe-
•risürade yetkili olan denetim elemanlarını kapsamak
tadır. 

Ik'İnci gruptakiler de, miktarı halen fevkalade 
mahduttur, 'belirli bölge içinde görev yaparlar. 

BAŞKAN — O 'halde dereceleri de bunların ona 
göre. 

FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Biraz da onunla ilgili. 

'BAŞKAN — Yani il dahili oldu mu yeni başla
mış olanlar oluyor, öbürleri biraz daha yüksek olu
yor. Demek ki 'bütün Türkiye olunca, daha tecrübeli 
olanlar oluyor. 

FAHRİ UZUNEFE {Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Öyledir efendim. Hem yetkisi, hem alınması, hem 
yetiştirilmeleri açısından gerçekten de farklılık var
dır, kuruluş yasalarında ve tüzüklerinde. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Eskiden ne kadardı 'bunlar? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı)' — Sayın Başka
nım, arz edeyim. 

Burada aldığımız katsayılarda 1981 yılını esas 
olarak aldık. 30 senelik (bir ıgeçmi'şiten gelm'iştir. 1 nci 
derecede devlet memurunun, normal devlet memuru
nun yurt: içi yeivmİyesi 700 lira. Halen burada 1 nci 
gurupta «olan 900 lira alıyor. Bunu ona ıbölünce, bu 
onun % 28,57 katı oluyor, onu 301 katı olarak, yani 
1,3 yaptık, yuvarlak rakam olarak. 

ikinci ıgrupta olanlar, 1 nci derece devlet memu
ru 700; iburada 2 nöi grupta olanlar 775 lira alıyor. 
O da 1,1 katı olunca aynı oran oluyor. 

3 ncü grupta olanlar 65iQ üra alıyorlar balen. 1 nci 
derece devlet memuru 700, ona nispet edersek, 0,9 
katı oluyor. 1981 yılını esas aldık. Bunlar her sene 
bütçe kanunlarına konulmakta Sicil. Bütçe kanunla
rında 'bu grup yüzünden, ki bunlar büyük bir baskı 
gruhu Sayın Başkanım, koridorlardan geçilmiyor. 
Her sene buraya gelmesinler; bilsinler ki, devlet me
muruyla olan aradaki nispet muhafaza edilecektir. 
1981 'i esas alarak rakamı öyle tespit ettik. 

BAŞKAN — Yani eskiden hu katsayılar yoktu, 
1,1 falan yoktu. 

I EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır. Her 

I sene bütçe kanunu ile tespit ediyorduk. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-

I lik Konseyi Geneli Sekreteri) — Efendim, bir sual 
I Soracağım; müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-

j lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yine ben oraya dö-
I nüyorum, biraz evvelki soruma. 
I «ib» fıkrasında tadat edilen bütün îbu müessese

lere merisup olan bu denetçiler, Maliye Bakanlığı 
I Temsilcisinin biraz evvel Ibelirttiği gibi, Türkiye, 
I bölge ve il düzeyinde hizmet görecek diye tasrih edii-
I misler midir? Mesela, Devlet Denetleme Kurulu; 
I böyle ibir şey yok', 'bilmiyoruz ki. Kırıkkale'ye de gi-
I diyor. Ankara'nın içinde de yapıyor, başka yere de 
I gidiyor Devlet Başkanımızın emriyle. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil-

I cisi) — Arz edeyim. 
I Efendim, kuruluş kanunlarında veya tüzüklerin-
I de veya onlara bağlı diğer mevzuat düzenlemelerinde, 
I yetkilerinin sınırları foellirlenmiştir. Bu itibarla, me-
I sela verilmiş olan örnekte, Devlet Denetleme Kurulu 
I Üyelerinin bütün Türkiye^de her türlü kuruluşu de-
I netlemeye yetkili ve görevli oldukları açıktır. O iti-
I barla onlar, 1 nci gruba dahildir, tereddütsüz girmek -
I tedirler. Uygulamada bir siorun çıkmamıştır, çıkması 
I, ihtimali de yok gibidir. 
I Bir cihdti daha iburada arz etmek isterim. Bu dü-
I zerileme ile bu meslek mensuplarının buigüne kadar 
I faaliyet programları çerçevesinde, yılın 'bütün günleri 
I için, 365 gün müddetle almakta oldukları yevmiye-
I 1er, buradaki düzenlemede görüleceği üzere, devamlı 
I ikamet ettikleri yerler veya kurumlanınca belirlenen 
I görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezleri 
I dışına inhisar ettirilmiştir ve 'bu görev merkezlerinde 
I bulundukları müddetçe artık devamlı harcırah ala-
I maz hale, 1 Marttan itibaren geleceklerdir. 
I iSayın Başkanım, o yüzdendir ki, ilerideki yan 
I ödeme kararnamesinde ıbunların buradan uğrayacak -
I lan kaybı telafi edici yeni düzenlemeler teklif edece-
I ğiz 
I Arz ederim efendim. 
I BAŞKAN — Eskiden devamlı alırlardı, biliyo-
I rum. 
I Buyurum, Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
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mm, tabii 'bunların, devamlı harcırahını burada kal
dırmış değiliz; çünkü o 'hak zaten Harcırah Kanu
nundan doğan :bir hak değildir, harcırah tabiriyle de 
çelişir. Bütçe kanunlarına, bu 'söylediğim baskı grup
ları dolayısıyla devamlı konulan bir maddedir. Artık 
biz İde ona karşı çıkmıyoruz, üstelik müktesep bak 
oklu. Ankara'da oturup, hatta izinli günleri »de dahil, 
devamlı harcırah almak bir neVi usul oldu. Bir baş
ka şekilde tonu uygulayacaklar, Orada yapamazlar
da, gene de Bütçe Kanununa* koyalım diye biz huzu
runuza geleceğiz. 

(Burada asıl yüksek dikkatlerine sunmak istedi
ğim; Bakanlığın teklifinde yoktur, Silahlı Kuvvetler 
Denetleme ve Tetkik Kurulları başkan ve üyelerini 
buraya biz ilave ettik. Bu husus tasViplerin'ize bağlı
dır. Emir buyurursanız kalacak, emir buyurursanız 
çıkacak. 

BAŞKAN — Yalnız Silahlı Kuvvetlerin Denetle-
me Kurullarının ıbir özelliği var. Gittikleri yerde mu
hakkak bir orduevi vardır. Tabldotu vatıdır, kışlanın 
'imkânlarından istifade eder. Diğer şeyler ıgilbi de
ğildir. Ama diyeceksiniz ki öteki -müfettişler de gider 
herhangi bir kurumun misafirhanesinde kalır. 

ORGENERAL TAKSİN ŞAHİNKAYA — Za
ten hepsi öyle yapıyor. Otelde kalmazlar. 

BAŞKAN — Otelde kalsalar zaten paraları yet
mez. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bü
tün kuruluşların misafirhanelerinde kalıyorlar. Şe
ker (fabrikalarından tutun, hepsinde. 

İBAŞKAN — Ayrıcalık yapmama bakımından, o 
da müfettiş, o da müfettiş; o da aynı vazifeyi yapı
yor. 

Levazım müfettişleri var, ordudonatım müfettiş
leri var. Ondan sonra denetleme kurulları var, değil' 
mi? Onları da kapsıyor bu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu (Başkanı) — Zaten vardı 
içinde. Normal devamlı teftiş kurulları dediğimiz on
lardır, vardı zaten. 

•BAŞKAN — Onlar vardı, şimdi denetleme kurul
larını aldık. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu İBaşkanı) — Denetleme ve 
tetkik kurulları başkan ve üyelerini aldık. 

ı'ÖAŞKAN .— Tetkik kurulu dediğiniz hangisi? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Biz 

denetleme değil tetkike giriyoruz. Biz tetkik ediyo
ruz, denetleme değil efendim. 

BA§KAN —Evet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Kömfeyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, bazı denetleme kurulu başkanlarımızın çok 
sert davrandıklarını; gittikleri yerlerde kendi arka
daşlarının tabldottan bile yemek yemelerine mani 
olacaklarını ve... 

BAŞKAN — İyi ya onun için kalsın diyorum ben 
de, kalsın. 

Başka 12 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum :( 
MADDE 13. — Aynı Kanunun 34 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yurt Dışında Verilecek Gündeliklerin Miktarı : 
Madde 34. — Bu Kanun gereğince verilecek 

yurt dışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, 
memur ve hizmetli'lerin aylık veya ücret tutarları ile 
görevin mahiyetine göre, Mali yıl 'itibariyle ve Ma
liye Bakanlığının iteklüfi üzerine ©akanlar Kurulunca 
tayin olunur. 

Yabancı ülkelere ıgeçici görev ile gönderilenler
den yalnız yemeleri veya yatmaları sağlananların 
gündelikleridden 1/3 oranında; yemeleri ile (birlikte 
yatmaları da sağlananların gündeliklerinden 2/3 ora
nında indirim yapılır. 

Geçici igorev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, 
özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslara
rası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından 
ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerim
den indirilir. 

'BAŞKAN — Eski maddeyle bunun arasında ne 
fark oluyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Kom'ısyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, eskiden her sene ıbütÇe kanunlarında yurit içi 
yevmiyesinin kaç katı olacağı bir emsal olacak, o 
emsale göre buradaki şekilde takdir edilecek. Bütçe 
kanunlarına böyle emsaller senelerdir konulmuyor, 
kanun hükmü olduğu halde. Onu bir madde İle kal
dırıyoruz. 

Hükümet, kendi çıkardığı yurt dışı gündelikleri 
kararnamesinde o emsali hesaplıyor. 

Nasıl hesaplıyor; kaç para vereceğini yazıyor ev
vela, sonra da yurt içi yevmiyesi neyse onu ona bö
lüyor. Bu defa da bir virigül, arkasında bir manga 
numara; üç beş tane. Bu (tatbikata da yürümüyor, 
Biz bugün uygulamada daha pratik olan ve uygula
nan usulü buraya getirdik. 
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İkinci yaptığımız; yurt dışında resmi ve özel: 
kuruluşlar tarafından yapılan ödemeler harcırahtan 
düşiUmekiteydi. 

Biz özeiikl'e Silahlı Kuvvetlerde, özel kuruluşla
rın, oraya gidecek subay, astsubaylarımıza para yar
dımı yapacağını düşünmüyoruz. O nedenle «Özel 
kuruluş» tabirini çıkardık. 

BAŞİKAN — 'Anlamadım, nasıl özel kuruluş? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Yurt dışın
daki resmi ve özel 'kuruluşlar tarafından yapılan Öde-1 

meler, Türk Hükümetinin vereceği harcırahtan dü
şülür» diye ibir ıhüküm vardı. 'Biz «özel»! kaldırdık. 
Çok karışık, dedik'odulu bir konu olabilirdi. Resmi 
kuruluşların yapacağı Ödemeler düşülecektir. Yani1 

son cümle, '«Geçici görevle yabancı ülkelere gönde
rilenlere, özel anlaşmalar gereğince yabancı devlet, 
uluslararası kuruluş veya resmi veya özel kuruluş
lar...» şeklinde idi, 'biz <«özei»i kaldırdık. 

Tasarıda vardı, onu kaldırdık. 

(BAŞKAN — Maliye Bakanlığımızın bu konu 
hakkımda (bir diyeceği var mı? 

(MAIİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, burada şu oluyor : Bazen firma ile anlaş
ma yapılıyor, ticari bir anlaşma; onun kontrolü için 
gittiği zaman firma her Itürlü masrafını karşılıyor. 
Onun da düşürülmesi söz konusuydu. 

BAŞKAN — Oluyor hakikaten. Mesela bazı fir
malar silah sergisi açıyorlar, davetiye gönderiyor ve 
diyorlar ki : «Bunun masrafını biz ödeyeceğiz» Özel 
kuruluş işte o. 

Ne olur kalsa o, «özel» döşek orada? 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir tarihte, 
buna benzer davetlere icabet edilmesin diye Genel
kurmay Başkanımızın bir emri, yanlış hatırlamıyor
sam, vardı. 

(BAŞKAN — O başka. Gönderilir gönderilmez 
başka, ama gönderilirse oradaki o müessese de bunu 
karşılayabilir. 

Yani onu 'almasın diye mi koyuyoruz? O ayrı, 
O zaman öyle bir özel kuruluşun yapacağı davete 
gitmeyecek manasını taşımaz bu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Davete gidi
lecek- fakat verilen düşmeyecek. Bir nebze, imkân 
nispetinde mani oluruz diye düşündük. Ne kadar 
olur bilemem tabii tatbikatta. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri)' — Kanunda yer alma
sı halinde, demektir ki özel şeye de gider. 

BAŞKAN — Gider. Sergiler açıyorlar, «gelin! 
görün» diyorlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel1 Sekreteri) — Onlar gidip görülür 
zaten. Ama 'bu (bir vazifedir. 

BAŞKAN — Biz gönderdik. Mesela İngiltere'de 
muhabere cihazları sergisi açıldı, bizim J-6'yı gön
derdik, yenilikleri görisün diye. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gidilir efendim. Bu 
vazifedir ve parası DevîefÇe ödenir, zaten ender olan 
bir şeydir. Ama bir özel teşebbüSitein, özel firmadan 
masraf alması, yahut onu yedirip, içirtip, yatırmasını, 
bir Türk subayının... 

BAŞKAN — Onu namusuna bırakalım diyorsu
nuz.' 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kanunda ya
zılı oiîması mahzurlu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kanun kalbul etmiş 
gibi oluyor yani. Aşağı yukarı bu bir nevi rüşvet olu
yor efendim. Kanun bu rüşveti kabul etmiş oluyor. 

BAŞKAN — Öyle bir şey venmişse, gelir burada 
gösterir, harcırahta. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesela bir heyet 
gidiyor, firmaları tetkik ediyor. Mesela uçak alını
şında ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor. O uçak 
firmaları bunları oradan oraya, oradan oraya koş
turuyor, ondan alsınlar diye. Buna mani olunsun de
dik, 

Güder, devlet parasıyla yapar. Ama sütü bozuksa, 
firmalardan alırsa, o başka. Ama kanun öngörmesin 
diyoruz.. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Aynı Kanunun 36 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde -değiştirilmiştir. 
Şevke Memur Erbaş ve Erlere Verilecek Günde

lik] : 
Madde 36. — Hükümlü tutuklu Veya gözetim al

tında bulundurulanların şevkinde görevlendirilen ve-
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ya refakat vazifesiyle mensup olduğu il 'sınırlan dışı
na çıkan erbaş ve erlere verilecek: gündelik, Milli Sa
vunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte tes
pit olunur. 

BAŞKAN — Eski'siyle ıbunun arasındaki fark ne
dir? 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, eskisi yalnız jandarmalara verilmesini amirdi, 
bunu gen'işle/ttik; er ve eribaş diyerek. 

BAŞKAN — Bazen inzibat erlerine de veriliyor. 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — E'skisinde gö
zetim altında (bulunanlar yoktu. Hele 'bu devirde çok 
sık rastlanıyor, onu ilave ettik. Pek tabi er ve er'baş-
ları geniş yazınca, görevli vazifeliler ara'sına Milli 
Savunma Bakanlığını da ilave ettik. 

BAŞKAN — Evet. 
14 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı efendim?.. Yoktur. 
14 ncü maddeyi (oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Et'meyenller... Kalbul edilmiştir. 
15 nci maddeyi okutuyorum : 

I M A D D E 15. — Aynı Kanunun 37 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurt İçi ve Yurt Dışında Kurslara Katılanlara 
Verilecek Gündelik : 

Madde 37. — Mesleki ıblgilerini artırmak ama
cıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya 
okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici gö
rev gündeliği verilir. 

•Bunlardan, yalnız yemeleri veya yatmaları -sağla
nanların gündeliklerinden 1/3 oranında; yemeleri ile 
'birlikte yatmaları da sağlananların gündeliklerinden 
2/3 oranında indirim yapılır. 

Bu maksatla yalbancı memleketlere gönderilenlere 
özel anlaşmaları 'gereğince, yalbancı devlet, uluslar
arası kuruluş veya resmi diğer (kuruluşlar •tarafından 
ödeme yapıldığı takdirde bu Ödemeler gündeliklerin
den indirilir. 

Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan burs
lara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek su
retiyle ya da staj ve öğrenim amacıyla yurt dışına! 
gönderilenlere bu madde 'hükmü uygulanmaz. Bun
lara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak olduk
ları ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi Ibiraz açıklar mısınız? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka

nım, burada yaptığımız en ibüyük değişiklik, kurs 
yevmiyesi, bugüne kadar ve halen yurt içinde yurt 
içi yevmiyesinin ve yurt dışında da yurt dışı yevmi-' 
yeisinin yarısıydı. Bu «yarısı» ibaresini (kaldırdık, 
yurt içinde yurt içi yevmiyesinin ve yurt dışında da 
yunt dışı yevmiyesinin tamamını alacaktır. 

BAŞKAN — Ancak yatma ve yeme sağlanırsa?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onlar öteden 
beri vardır Sayın Başkanım. 

Bugün yurt dışına kursa gidenlere, yalnız kurs 
süresince değil, yolda geçen süreler için de yarım1 

yevmiye veriliyor. 
Geçici görevle Amerika'ya gitmekle kurs için 

Amerika'ya gitmenin, yolda geçen süresi 'bakımından) 
herhangi bir farkı yoktur; bunu düzelttik. 

Yevmiyeler zaten özellikle yurt içinde çok azdır, 
bir de yarısı olunca büsbütün yetersiz olmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sön fıkra da, «Yurt içinden veyal 
yurt dışından sağlanan burslara dayanılarak veya 
aylıkları transfer edilmek suretiyle ya da staj ve öğ
renim amacıyla yurt dışına gönderilenlere bu madde 
hükmü uygulanmaz» denmektedir. Yani öğrenim 
maksadıyla gidenlerden talebeler mi kastediliyor? 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tansil bursları var; 657 sayılı, 926 sayılı kanun
lar veya özel kanunlar var. O özel kanunlara göre' 
ne ödeniyorsa onu alıyorlar onlar. 

Yurt dışında .bugün staja gidenler kendi kanunla
rına göre çıkarılmış bir kararname ile gündelik de
ğil, aylık mahiyetinde bir ödeme alıyorlar. Onlar yi
ne o ıhükümfere tabi olacaklar. 

BAŞKAN — Şimdi ikinci fıkrada, «Yemesi, yat
ması sağlanırsa 1/3, 2/3 oranında indirilir» falan 
dedik. Ondan sionraki üçüncü fıkraida, ı«Bu maksatlal 
yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmalar 
gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya 
resmi diğer kuruluşlar /tarafından ödeme yapıldığı 
takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir» de
niyor. 

Ne ödemesi yapar?... Ya yemesini karşılar veya 
yatmasını karşılar..., 

EMlfiKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onun dışında 
da blır farklı miktardır; «10 dolar ödeyeceğüm, 15 
dolar ötieyeceğiim'» diyor, bunun dıişındada. 
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BAŞKAN — Evet, anlaJdımı, AmerikaMarJfe9 do- l 
lar» falan diyor; onu diyorsunuz, yardımdan veri
yor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mii'i Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 4 do
lar Hükümıeltiten sidik, esasımda yevmliyeniz 9 dolar
dır, 5 dolar Amerikan Hükümeti bize verdi; yani bir 
yerde kolaylık oldu.« 

BAŞKAN — Anladım,, siz onu kastediyorsunuz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız son fıkrada an
lamayı kolaylaştırıcı bir şey var : 

«Yurt içinden veya yurt duşundan sağlanan burs
lara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek sure-
lüyle ya da staj veya öğrenim amacıyla yurt dışına gön- I 
derilenler» ifadesi «Yurt içinden ve yurt dışından sağ
lanan burslara dayanılarak veya aylıklarından trans
fer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurt 
dışına gönderilenler» şeklinde olacak. Buradaki «ya I 
da» kelimesi fazla gibi geldi bana. Bilmiyorum acaba I 
'başka bir kastı var mı?... I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
doğru. 

«Ya da» deriirse yukarısıyla aynı oluyor. I 
BAŞKAN — İşte onun için demin sordum, ya-

rii pek anlaşılmıyor., I 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkana) — Sayın Başka- I 
nılm, kelime hatasından: dolayı bazı kişilerin haklarını I 
selbetmeyelim, izniniz olurca bunu da geri alalım, bir 
bakalım buna, şu anda tam bilemiyorum onu. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Staj ve öğrenim ama- I 
cıyila yurt dışına gönderilenlere» demek lazım, «ya da» I 
kelimâslirii bura'dan çıkartmak lazım; bence bir mahzu- I 
ru yok. I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Burada «Staj 
ve öğrenim» başlka bir şeymiş gibi geliyor bana. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
zalten o, yukarıdakinin ayni1. I 

BAŞKAN — Başka bir mana da çıkıyor. «Yurt I 
içinden veya yurt dışımdan sağlanan burslara dayannV I 
ralk veya aylıkları transfer edilmek surettilyle dışa- I 
riya gidenler» var. Bir de... «ya da sltaj v© öğrenÜm I 
maksadıyla...» deniyor. Yukarıdaki burs, sltaj ve öğre- I 
nlim d&ğüL I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burs öğrenim mak- | 

sa'dıyla öğrenim ve staj maksadıyla veriliyor Sayın 
Başkanım, başka şey için verilmez ki. 

BAŞKAN — Doktorasını yapmak için gider, o da 
öğrenimdir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onun için burs alı
yor efendim. Öğren'imini geliştirmek için; doktor, pro
fesör, ne derseniz deyirüz efendim. 

Diğer taraftan, burssuz, Ibiriınci fıkradakîdir, mesle
ki bilgJlsinj artırmak amacıyla memuriyet mahalli dı
şında açılan kuris veya okullara gönderilenlerdir. Me
sele kalmadı efendim. 

Onun dışınlda, izin alıyor, lisan öğrenmek için, İn
giltere'ye gidiyor, parasını yolluyoruz. Yani son fıkra 
•budur. «Ya da» ya lüzum yoktur efendim. 

«Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan burslara 
dayanılarak veya aylakları transfer edilmek suretiyle 
staj ve öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilenlere...» 
olacak; yanli «ya da» yok efendim; gerçek budur. 

BAŞKAN — Doğru, yani geri almaya gerek yok 
bunu. 

15 nci madde üzerinlde başka söz aftmak islteyen 
var mı efendim ... Yoktur. 

O halde bu son fikraidaki «ya da» kelimesi silin
miş olarak maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — Aynı Kanunun 39 ncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin Gün

deliği : 
Madde 39. — Resmi bir görevle memuriyet mahal

li içinde bir yere gönlderilemlere gündelik verilmez. Ge
çidi bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere 
(gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (w<v 

ve akşamı (saat 19.00) yemeği 'zatmıariarınıdan bMıni 
geçirenlere 1/3, iklisfimii geçirenlere 2/3 oranında ve 
geceyi de geçirenlere tam gündelik verffllir.ı 

'BAŞKAN — Eskiden de vardı ki bu hüküm. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Koriseyi Genel Sekreteri) — Bunu saate bağladık 
efendim. Çünkü çok değişik taftibikat oluyor. Kesin 
dlarak öğle ve akşam nedir ... Binaenaleyh saat üze
rinde durduk. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir de efen
dim, «fbeleidiye hudutları» yerine «memuriyet mahal
li» demdi. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?... Yoktur. 
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(16 ncı maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Bilmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi oku/tuyorum : 

MADDE 17. — Aynı Kanunun 42 nci maddesi 
aşağıdaki şdkilde değişltifülmişCir. 

Geçici Görev Günideliğİnlin Verilebileceği Azarni 
Süre : 

Maıdde 42. — Geçici bir görev ile başka bir yere 
gönidefilenilere, görev mahalline varış tarihinden itiba
ren bu Kanuna göre verilen gündelikler : ( 

a) Yurt idinde bir yıllık dönem zarfından aynı yer
de, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verile
mez. ilk 90 gün için tam, talkibeden 90 gün için 2/3 
oranında ödenir., 

!b) Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip 
günler için 2/3 oranında ödedir. 

Geçici görevlertdirmelerde meydana gelecek ara 
Vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını ar
tırmaya neden olamaz. 

Gündelikleri 33 ncü madldenin (b) bendine göre 
tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt Ve 
inşaat maksadıyla arazi üzerinlde bilfiil çalışan yüksek 
mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desina'tiör, 
Itiopoğraf ve bunlarla birilikte çalışmaları zorunlu bulu
nan diğer memur ve hizmetliler; hükümeti temislilen 
uluslararası konferanslara katılanlar ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendimde-
ki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahal
li dışında geçici olarak görevlendirilenler ille bunlardan 
sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (bu 
mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) hakkın-
ıda bu madde hükmü uygulanmaz. 

'BAŞKAN — Bu malddeyi izah eder misliniz ... 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, şu anda yurt içinde geçici görev yolluğu uy
gulaması, aynı mahalde aynı iş için 90 gün tam, on
dan sonraki 90 gün için 2/3 oranında ödenmekte 
olup, sonraki 180 gün hiç ödenmemektedir. Görev 
1 seneden fazla devam ederse, tekrar 1 nci 90 gün 
tam, 2 nci 90 gün 2/3 oranında ve ondan sonraki 180 
gün yine ödenımıez tarzındadır. 

Hükümetlin teklifimde, 1 nci 180 gün 2/3 oranıttda 
öldenlmesi, İkinci 180 gün hiç ödenmemesi şeklinde 
gelmişti. B'iz yine kanundaki metni muhafaza ettik. 
Çünkü bütün bilet leri geçici görevle gördürmemek 
için bunları aslında daha da azaltmak lazım diye 
düşünüyoruz, ama senelerden beri uygulanmış, yerleş-
mîş bir müesseseyi yakmayalım dedik. 

Yufct dışımda 1 nci 90 gün tam, omdan sonra 2/3 
oranında ödenmekte idi. Tasarıyla gelen teklif 180 
gün tam, ondan sonraki günler 2/3 oranında, bütün 
hizmetin devamınoa şeklinde. Büz de ona katıldık. 

"Bir de bazı istisnalar var, onlar buna tabi değil. 
Hizmet gördükleri müddetçe yevmiyenin tamamını al
maktadırlar. Biz bunun içine sıkıyönetimde vazife gö
renlerin, sıkıyönetim kalksa bile, sıkıyönetim mahke-
meleıiinlde iş bitinceye kadar bunları tam olarak afl-
maları yolunda bir maddeyi ilave ettik. 

BAŞKAN — «Bu madde uygulanmaz» deyince, 
bunlar almayacaklar zannettim ben. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — 2/3'ü devamlı 
alacaklar. Yani, onlar devamlı alacaklar. Bundan ev
vel gelen maddelerde tam alacaklarına ait hükümler 
var. 

'Bu kısıtlamaya tabi değil. Çünkü maddenin başlığı 
«'alabilecekleri azami süre» olup azami süreye tabi de
ğil manasına gelir. 

BAŞKAN — O halde yurt içinde hertoangi bir 
görev 180 günden fazla olaımaz. Dışarıya da 180 gü
nü tam, geri kalan kısım, hizmetin devamı süresince, 
2/3 olacak. 

iKunsîardakiler de mi öyle olacak?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu hususta as
lında hüküm var, 

'BAŞKAN — Nerede?... Onlara da şJİmdi geçici 
görev vermeye başladık. Öyle anlaşılır bu. «Mademki' 
geçici görev veriyoruz, dış ülkelerde kurslta olanlara 
da ben 180 günden sonra 2/3 veririmi» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yemeleri veya yaltima-
lan sağlandığı takdirde 1/3, yemeleri ile birilikte yat
maları sağlanfdığı takdirde 2/3 oranında. Kaç ay de
vam ederse... 

BAŞKAN — Ne yemesi ne de yatması karşılanmı
yorsa tam geçici görev yolluğu alıyor. Dışarıya kursa 
glitti.., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii, kursa gidenlerin 
mutlaka farkı var. 1/3 \i zaten kesıilecek, yemeleri ile 
birlikte yatmaları da sağlanıyorsa 2/3'ü kesiliyor efen
dim. Kurs ne kadar uzarsâ  bu tatbik edilecek. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyon^ Başkanı) — Sayın Başka
nım, aralarında çok büyjüfc bir nüans farkı var. Bu 
'maddenin maksadı, geçicüj görevi uzatmasınlar, hfemeti 
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bir an evvel bltirsinletrdiir. Kursu uzatmak veya uzat
mamak kursiyerin elinde olan bir şey değildir. Onu, 
kursa onu gönderen makam takdir ettiği için, onu 
uygulamak kurstakilere haksızlık olur. 

BAŞKAN — Mulhasebeci böyle anlamaz diye en-
•diişe ediyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Koımlisyonu Başkanı) — Hayır, kendile
ri tatbik ettiği için yanlış anlamazlar. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu ge
çidi görevle gidenler için getirilen tahdittir. Kurs için 
ayrı bir madde vardır, orada herhangi bir şey olmaz 
efendim. 

Uygun görüldüğü takdirde, ifade bakımından aynı 
olmakla beraber (a) fıkrasının şu şekilde yazılması 
olabilir mi?... 

«a) Yurt içinde bir yıillık donem zarfında aynı 
yerde, aynı ilş için ve aynı şahsa ilk 90 gün için tam, 
müteakip 90 gün için 2/3 oranında olmak üzere en 
fazla 180 gün ödedir.» 

Oîmle böyle daha iyi oluyor. 
BAŞKAN — Mamafih bu da karşılıyor, aynı iş 

için aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. 
İlk 90 gün için tam, takip öden 90 gün için 2/3 ora
nında ödenir. Bu da karşılıyor. Azami 180 gün için 
verilir.! 

17 nci madde üzerinde başka slöz almak isteyen 
var mı?... Yok. 

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

18 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — Aynı Kanunun 44 ncü mıaddösi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
Aile Masrafının Miktarı: 
Madde 44. — Aile masrafı, aile fertlerinden her 

biri i^in memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre 
mlüsitehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden 
oluşur. 

Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi 
zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte 
seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşılt ücreti öden
mez. 

«BAŞKAN — Buyurun, 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aile masrafı, bundan evvel ailenin her ferdi için, 
harcıraha mlüsitehak olan her ferdi için - burada ol
duğu gibi - memurun müstahak olduğu taşıt ücreti
nin tamamı olarak verilmekte idi. Yevmiyesi ise, me
murun yevmiyesinin yarısı idi. 

'Biz yevmiyenin yansı kaydımı kaldırdık, tasarıda 
da öyle geldi. Zira bize de uygun gelmedi. Memur 
tam, ailenin diğer fertleri yarım yiyecekmiş gibi bir 
hükmü uygun bulmadık, kaldırdık. 

Yeni getirdiğimiz bir hüküm ise şu : Bundan ev
vel gidilecek yere mutlaka taksi, minibüs vesaire gibi 
bir taşıt kiralamak yoluyla gidilmesi lazımsa, eski 
kanunda memurdan başka aile fertlerinin dördü için 
ayrıca taşıt ücreti verilmez (4 kişinin de onumla gide
ceği kabul edilmiş), ama beşinci olursa onun için ay
rıca bir taşıt ücreti düşünülmüştü. Halbuki bugün mi
nibüsler falan çok gelişmiş. Memur kalabalıksa 8 ki
şilik bir minibüs kiralayabilir. Onun için memurun 
dışındakilere yol masrafı düşünmedik. Memurun ki
ralayacağı taşıtla aile gider. Memur taşıttı kiralarken 
aile fertlerini de dikkate alır. 

'BAŞKAN — 1'8 nci madde üzerinde söz almak 
isiteyen var mı?... Yok. 

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

19 ncu maddeyi okutuyorum : 

'MADDE 19. — Aynı Kanunun 45 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurt içinde Yer Değiştirme Masrafı: 

Madde 45. — Yurt içinde yer değiştirme mas
rafı mâmur veya hizmetlinin; 

a) Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı, 
b) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri 

içlin yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurt içi 
gündeliğinin kırk katını aşamaz), 

c) Her kilometre veya denizmili başına, yalnız 
kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi, olarak 
hesaplanır. 

11, 13, 15, V6 Ve 17 nd maddelerde yazılı olup aile 
fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın 
başka bir mahalle gitmeüeri veya bu mahalden dönüş
leri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen haller
de, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, 
bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı 
itilbara alınması suretiyle hesaplanır. 

'BAŞKAN — Bu maddenin de izahını rica ede-
yim, 

EMEKLr AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen mevcut kanunumuza göre aile masrafı, 
memura yevmiyesinin (aile ferdi varsa) 4 katı, yok
sa 2 katı ödeniyordu. Ayrıca, gidilecek iki mahal ara
sındaki gidip gelmeye elverişli en kısa deniz veya 
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karayolu için kilometre veya mil başına da bir mik
tar ödeniyordu, 

Ancak, bu usulün prosedürde uygulama imkânı 
yok, zira bu çok az oluyor. Nitekim, 1981 Yılı Büt
çe Kanununda bunun yerine memura 4 yevmiyesi 
yerine 5 bin lira, hatta 2 yevmiyesi yerine 5 bin lira; 
yani en büyük memurun alacağı 700, iki katı olan 
1 400 yerine 1 500 lira. Aile fertlerinin her birine 
de 2 bin lira verilmektedir. Ancak bunların toplamı 
da İli bin lirayı geçmemektedir. 1981 yılında memur 
harcırahlarına böylece nisbi bir ferahlık getirilmiş 
oldu, 

İBunun dışında, kilometre - deniz mili başına me
murun kendisine 12 lira, aile fertlerinin her birisi
ne de 6 lira verilmektedir. Bugün huzurunuza gelen 
metinde bunun tamamen dışına çıkılmakta ve me
murun kendisine yurt içi gündeliğinin 20 katı, aile 
fertlerinin her birisine 10 katı verilmesi teklif edil
mektedir. Ancak bu para memurun aile fertlerinin 
sadece dördü için ödenecektir. Her kilometre veya 
deniz mili başına da yalnız kendisi için yurt içi gün
deliğinin % 5'i ödenmektedir, 

Tabii rakamları, izniniz olursa takdim edeyim, 
şöyle görürseniz, zannederim daha iyi anlaşılacaktır, 

Sayın Başkanım, 100 kilometrelik bir uzaklığa 
(deniz mili veya kilometre olarak) tayin olunan 1 nci 
derecede bir memur halen 14 bin lira almaktadır, 
Hüküımıefc'itmlizi'n 'getTımdliığÜ ıtasıarndalkî şekil uyguüamdı-
ğı takdirde 29 250 lira alacaktır; Komisyonumuzun 
yaptığı çalışmalar sonunda (iki, Hükümetimizden tek
nik arkadaşlarımızın iştirakiyle yapılmıştır) 38 500 
lira alacaktır. 

İstanbul'a tayin olunan bir memur -ki, 500 kilo
metre aşağı yukarı Sayın Başkanım- 1 nci derece bir 
memur şu anda 26 000 lira almaktadır; tasarıya gö
re 41 250 lira alacaktır; bugün huzurunuza gelen 
madde kabul buyurülduğu takdirde 42 500 lira ala
caktır. Tabii bunun içine yol masrafı dahil değil, o 
ayrı, yalnız yer değiştirme masrafı. 

(I1 000 kilometrelik bir mesafeye tayin olduğu za
man 1 nci derecede bir memur halen 41 000 lira 
almaktadır; tasarıya göre $6 250 lira alacaktır; Ko
misyon metnine göre 70 bin lira alacaktır. Zannedi
yoruz ki, belki eşya taşıma için verilen bu para eş
ya taşımanın tamamını karşılayamayacak; ama bu
gün bütçe imkânlarına göre yapılabilecek en büyük 
fedakârlıktır, daha fazla da artması mümkün değil
dir kanaatindeyiz* 

Arz ,ederiz< 

(BAŞKAN — Buradan İstanbul'a bir kamyon 
kaç liraya gidiyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 75 - 80 bin li
raya gidiyor, 

'BAŞKAN — Ne diyorsunuz? O zaman 45 bin 
lira falan veriyoruz; gene de karşılamıyor yani. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gene de kar
şılamıyor; ama bundan daha fazlası da çok fazla, 

BAŞKAN — O zaman, iki kişi falan birleşsin 
diyoruz, 

FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanımı, bu tasarı eğer aynen benim
senirse, yürürlük maddesiyle 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girecektir, Bütçe Yasasıyla birlikte. Bütçe 
Kanunu Tasarısında Hükümetimizce yapılan öneri 
harcırah gün'deliklerine belli bir oranda zam getir
mektedir. Bunlar kabul edildiği takdirde 1 000 kilo
metrelik bir mesafeye gidene 100 bin lira, 500 kilo
metrelik bir mesafeye gidene de, burada gösterilen
den yine % 40 oranında bir fazlalıkla vermiş ola
cağız. Yine tasarı yeni yevmiyelerle birlikte aynen 
kabul edilip yürürlüğe girdiği takdirde, hissedilir bir 
ferahlama ve belki de başa baş rakamını verecektir. 

Arz ederim; 

'BALKAN — Hatta önümüzdeki senelerde belki 
de karşılamayacak. Şimdi akaryakıt fiyatlarına bu 
önümüzdeki yıl içerisinde zam gelirse, bunlar gene 
allakbuTlak olur tabii, değil mi?., 

İBÎLTEKİN ÖZDEM'İR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, yevmiyeler değiştikçe büt
çe kanunlarıyla ki dinamik bir yapıya sahiptir... 

İBASKAN — O şeyi getiriyor şimdi. 
'BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Ten> 

silcisi) — Evet, her yıl düzenlenebilecek efendim. 

BAŞKAN — Evet simidi anlaşıldı. Çünkü öteki 
türlü pek anlamadık, yani 20 katı, bilmem ne katı 
falan, 

FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — İstanbul için 100 bin liradır Sayın Başkanım. 

İBAŞKAN — Hayır, 52 bin lira 1 nci derece. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — % 40'ını ilave edi
yorlar, 1 Marta göre hesaplıyorlar. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 1 Mar
ta göre hesaplıyoruz Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Evet, bu şimdiki maaşlara göre., 
Anladım, tabii şimdi maaşlar değişeceğine göre. 
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MALÎYE BAKANI KAYA BRDEM — Harcı
rahı Bütçe Kanunuyla artırıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki sizin tasanda 41 000 diye gö
rünüyordu; bu 41 bin de tasarıya göre verilecek ma
aşın karşılığı değil de halen almakta olduğuna göre 
midir7! 

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

IBİLTEKİ'N ÖZDEMÎR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Dinamiktir, değişecek her yıl, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bütçe
de bu dikkate alınmadı mı? 

IBAŞKAN — Alınmadı. Bütçeye yeni bir yük 
getirecek tabii bu. Yani bütçeye ona göre konmadı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır ona gö
re konmadı. Yalnız daimi görevle tayinler asgaride 
tutulacak. Kendi içinde tasarruf olacak. 

1 abii hepsi için bu mümkün değil, 

(BAŞKAN — Mümkün değil tabii, şark hizmeti 
olanlar var; yani birinci bölge, ikinci bölge mecbu
riyeti olanlar var, emniyet gibi, Silahlı Kuvvetler gi
bi, hâkimler gibi, kaymakamlar vesaire gibi, onlar 
mecburi yapıyorlar bunu. Artık onu asgaride tut
mak mümkün değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(BÜtçe - Plan Komisyonu Başkanı) —> Mecburi hal
ler dışındaki tayinleri kastediyorum efendim. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde, bu verilen 
izahat üzerine söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

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

120 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — Aynı Kanunun 46 ncı maddesi 

aşağıdaki şekil'de değiştirilmiştir, 

Yurtıdkşıınida YeSr Değiştfane Masrafı : 
Madde 46. — Yurtdışında yer değiştirme masrafı 

memur veya hizmetlinin; 
a< Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, 

;(b, [Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri 
için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt
dışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), 

c (Her kilometre veya denizmili başına yalnız 
kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, 
olarak hesaplanır. 

Yabancı ülkelere gidişlerde, yukarıdaki esaslara 
göre hesap edilecek yer değiştirme masrafının yarı
sı ödenir, 

IBAŞKAN — şimdi bunda da böyle bir liste var 
mı1 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Var Sayın 
Başkanım, takdim ediyorum, 

IBAŞKAN — Onun hakkında da bir izahat rica 
edelim, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Saym Başka
nım, mevcut kanunla yurt dışında ̂  yer değiştirme 
masrafında memurun aile nüfusuna göre belli bir ki
logram ağırlığındaki eşyasını nazarı dikkate alıyoruz. 
Haddizatında bu en makul, en uygunu gibi görünür; 
yalnız tabii kilogramın uygun olup olmadığı şüphe
lidir. 2 çocuklu bir aile için onun miktarı 620 kilo
dur. Ancak görüldüğü' gibi tatbikatta bu bir yerde 
de dejenere edilmiş bir müessesedir. Mutlaka bundan 
vazgeçmek zorunluğunu hissettik. Yurt içinde olduğu 
gibi biz memura belli bir parayı verelim, bu para 
makul bir para olsun dedik. Bunun için de eşya az ge
tirsin, çok getirsin; karayolu ile getirsin, denizyolu ile 
getirsin, nasıl getirirse getirsin, yurt içindekine benzer 
bir usul getirdik huzurunuza. Memur yevmiyesinin bel
li bir katını alacak, aile fertlerinin her biri yevmiye
sinin belli bir katını alacak. İki mahal arasındaki ki
lometre veya deniz miline göre de, ki bu kilometre, 
deniz milini Hükümet tespit edecek yayınlayacak, 
bu her sene değişecek bir rakam da değildir, bir de
fa yapılırsa beş altı sene gidebilir, ona göre de belli 
bir rakamla o çarpılacak. Bunların sonundaki buldu
ğumuz rakam şöyledir: 

Bugünkü uygulamadan arz edeyim Sayın Başka
nım, bugün Almanya'dan aynı tarihte aynı nüfusta 
gelen 3 kişinin tahakkuk evrakını bulduk, birisi 620 
kilo eşyayı 362 bin liraya getirmiş, bir diğeri 462 
bin liraya getirmiş, bir diğeri 547 bin liraya getirmiş. 
Türkiye'ye hemhudut olan Yunanistan'dan bir kişi 
463 bin lira ile 620 kiloyu taşıdım demiş, ondan çok 
uzak olan Polonya'dan 155 bin liraya getirmiş. Bü
tün bunları, bugünkü uygulamanın artık tatbikattan 
kalkması gerektiğini arz etmek için söylüyorum. 

'Bizfm Hükümetimizin getirdiği tasarıda aylıklar 
esas alınmıştır. Aylıklar esas alınınca aynı mesafede, 
fakat yurt dışı aylıkları çok far'kh olan kuruluşlar 
var. Japonya'nın aşağı yukarı yarısını veriyoruz Ko
re'de. Binaenaleyh aynı mesafede oldukları halde ta
şıma ücretleri çok farklı oluyor. Bunu kullandığımız 
takdirde, örneğin Lübnan'dan gelen bir adam belki 
de Pakistan'dan gelen bir memurdan daha fazla har-
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cırah alacak. Binaenaleyh biz bunu hepsi için sabit 
olan bir rakama bağlamakta yarar gördük ve bunu 
yurt içinde nasıl yevmiyelere bağlı ise yurt dışında 
da yevmiyelere bağladık. Bu takdirde son kolon Sa
yın Başkanım, bugünkü yevmiyelere göre ödenecek 
miktardın 

BAŞKAN — Halen tahakkuk etmiş olan? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. Bu mik
tar genellikle, yandaki rakamlara dikkat buyurulur-
sa Sayın Başkanım, bunun ya biraz altında bugün ya
hut ortalaması oranında bir rakam olmaktadır. Bun
lar yurt içine gelişlerinde ödenecek rakamlardır. Yurt 
dışına gidişlerde bunların yarısı ödenecektir Sayın 
Başkanım* 

BAŞKAN — Gidişte, yarısı; bir şey götürmüyor 
zaten oraya. 

Buna Maliye Bakanlığımız ne der efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Uygun 
efendim, iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani dizin (tasarıya göre bu daha 
basitleşmiş oluyor?. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
dereceyi kaldırıyoruz, daha basit oluyor. 

BAŞKAN — Artık dereceli falan yok öyîıe tmli? 
Yanli birinci dereceye ikinci dereceye göre fark etme
yecek mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreterli) — Bu da maaşa bağlı. 

ıBAŞKAN — Bu maaşa bağlı zaten. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bveit maaşa 
bağlıyor .Ancak sorduğumuzda çok haklısınız Sayım 
Başkanım, bugün yurt dışı için iki tane gündelik uy
gulanmaktadır : Ya 45 dolar almaktadır ya 55 dolar. 
Kıdemli yüzbaşı da 55 dollar olmaktadır albay da 55 
dolar alimaktadır. Sivilde de buna paralel. Talbiıi bü
tün bunlar en küçük alanı taıtmin etmekten ileri gel-
im'iştir, sıkışıklık nedeniyle. Herhalde zamanla bir iki 
kademe olmasında yarar olacaktır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz alimafc 
İsteyen?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Başlık «Yurt Dışım
da Yer Değiştirme Masrafı»... 

'BAŞKAN — Sanki bir yurt dışından bir yurt dı
şına geçiyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Geneli Sekreterli) — Yurt dışında Al-

I manya'dan Fransa'ya gidiş gibi bir ihtimal de yaratı-
I yor bu. 

BAŞKAN — O nasıl olacak pefcİ? Mesela Fran
sa'dan kalktı İngiltere'ye gitti? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aynı bu uısu-
I la göre. 

/BAŞKAN — O hailde? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven

lik Konseyi Genıel Sekreteri) — Çünkü, «Yabancı üln 
kelere gidişlerde, yukarıdaki esaslara göre hesap edi-

I leoek yer değiştirme masrafının yarısı» deniyor. Bir 
I karışık ifade var. Gerçi ana espri, yurt dışında yer 
I değiştirme masrafı değil, yurt dışıma gidiş ve gelişler-
I de yer değiştirme masrafı, 
I BAŞKAN — Yalnız yurt dışına gidiş geliş değil, 
I yurt dışından yurt dışına gidiş de var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-
I İlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu da ayrı bir ha-
I me olarak bellirtmekıte fayda var, 

I BAŞKAN — Ama Komliısyon Sözcüsünün dediği-
I ne göre, yurt dışımdan yine yurt dışındaki bir yere 
I gitse de aynısını alacak, yurt dışından yurt 'içine gel-
I se de aynısını alacak. Binaenaleyh, fark etmez. Yanli 

yurt dışımda yer değiştirme masrafı farklı olsaydı de-
I diğiniiz doğruydu o zaman. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvem-
I ilik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama yeterli ulumaz. 
I Türkiye'den oraya giden, Türkiye'den kalkıp Ame-
I rika'ya gitmek.., 
I IBAŞKAN — Onu son fıkrada belirtiyor; yaban-
I cı ülkelere gidişlerde, dliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ <Mülıi Güven-
I Dik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama, yurt dışında 
I yer değiştirme... 

BAŞKAN — Ne diyelim oma?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Müsaade eder 
misiniz efendim, Sayım Orgeneralim çok haklılar. 

I Biz kanundaki metne sadık kaldık. Ona «Yurt Dı-
I şı Yer Değiştirme Masrafı» demek daha uygun olıur. 

«Dışımda» değil, «dışı» olunsa, tamam efendim. 
BAŞKAN — Olur, o olur : Yurt Dışı Yer Değiş-

I tirme Masrafı. Buradan oraya gidişte de ollur, oradan 
dönüşte de olur, birbiri arasında da olur. 

I (Başka efendim 20 nci madde üzerinde söz almak 
i isteyen?.. 
I Başka söz almak /isteyen lolllmadığına göre Ibu 20 
I mci maddeyi, madde başlığı ve ilk satandaki, «Yurt 
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Dışımda Yer Değiştirme Masrafı» değil «Yurt Dışı 
Yer Değiştirme Masrafı» olarak düzeltilmiş şekliyle 
oylarımıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etaeıyerier.. 
Kalbul edilmiştir. 

121 ndi maddeyi okütuiyoruim : 

ıMADDE 21, — Aynı Kanunun 47 nci maddesi 
aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

Hesaba Esas Tutulacak Kilometre veya Deniami-
i : 

IMaidde 47. — Yer değiştirme masrafının hesabın-
da dikkate alınacak kilometre veya denizm'ili; 

la. Yurtiçinde, iki mahal arasımda gidip gelinmeye 
elveriişM en kısa kara ve dıeniiz yolu, 

Jb.' Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dış
işleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alındıktan 
sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler, 

ıBsıas tutularak bulunur. 

BAŞKAN — Talbili yurt dışımda bir yol kısadır, 
ama bık demirperde ülkesinden geçer mesela, kalbul 
etmez oradan, «şu yoldan gelirsin» denir. Onu artık 
Maliye, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının, da 
görüşlerimi ailarak Bakamlar Kuruluyla tespit edecek. 

Yurit içinde de, «'iki mahal arasında gidip gedme
ye elverişli en kısa kara ve denliz yolu» hükmünü 
yine yanlış anlamasın bizim muhasebeciler? «Glildip 
gelmeye (müsaittir, kayıkla gelsin, bir taka tut gel, 
yanaşır oraıya; en kıisa yol ıburasıı» der. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nını, aslımda, buyurduğunuz gibi bugün içinden çıkıl
maz durum kanunun sakıncalı olması değildir. Sayış
tay, Maliye Bakanlığı ve biz maili işlerle uğraşanlıaon, 
hepimizin birden sebep olduğu bir aksaklıktır. Bu

günkü kanun gereğince de Antalya'dan İsparta'ya gi
den adama halen Antalya'dan Mersin'e vapur ücre
ti verliyorlar. Mersin'den de İsparta'ya kadar tren 
ücreti veriyorlar. Kanun kesinlikle bunu böyle İşite
miyor. Bu yaptığımız değişikliğe rağmen, buyurdu
ğunuz gibi yine de teşkilat bunu böyle anlayabilir; 
böyle anlamasın diye kanunun gerekçesinde imtisal 
de verdik. Kanun gerekçesiyle bir bütündür. İnşallah 
öyle düzeltileceğimi ümıit ediyoruz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Biz ide 
Sayın Başkanım bir genelge göndeririz. 

iBAŞKAN — Aman buraya koyalım bunu. 
Bu 21 noî madde üzerinde söz almak İsteyen var 

mı efendim?.. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim bir değişıik-
llik yapmak için, müsaade ederseniz.. 

İBAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven

lik Konseyi Genel Sekreterli) — «a» fıkrasının yurt 
içinde iki manası var. Mutat, gidip gelmeye elverişli 
en kısa yoldur. 

iBAŞKAN — Evet multalt 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (M'iMd Güven

lik Konseyi Genel Sekreterli) — Mutalt gidip gelme 
ile, efendimi: Herkes nasıl gidip geliyorsa; halkın gi
dip geldiği şekilde yani. Sfeîin 'buyurduğunuz gaibi. 

'BAŞKAN — O da, gidip gelmeye elverişli. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİM Güven

lik Konseyi Genel Sekreterli) — Antalya ile İsparta, 
İsparta ille Antalya arasında nasıl gidilir? Otobüsle 
gidilir. O halde o yol otobüs yoludur. Binaenalleyh, 
ölçülıecek mesafe odur. «mutat gidip gelmeye elve
rişli en kıısa yoldur» gibi bir şey iiave yapsak diye dü
şünüyorum. 

iBAŞKAN — Daha garantili olur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, mutat; yani 
kullanılabilen, mutat, gidip gelmeye elverişlli... 

'BAŞKAN — Yoksa bir köy yolu buîıur, daha ki-
ısadır o anayoldan, o da mutat; «gidiliyor buradan» 
der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Farklı olur, kızar 
ımesela, «en kısa yol budur» der. 

BAŞKAN — İlave edersek daha iyi olur. 
iBÎLTEKtN ÖZDEMÎR (Malliye Bakanlığı Tem-

ısiilcisi) — «Elverişli» den sonra konabilir Sayın Baş
kanım : «Gidip gelmeye elverişli, mutat en kısa».. 

BAŞKAN — «Mutat gidip gelmeye elverişli» de
sek?.., 

/ORHAN DÜLGERLER ı(Mliiet Meclisi Kanun
lar Müdürü) — Mutat olan. 

iBAŞKAN — Muıtat olan?.. Yani iki mahal ara
sında mutat olan gidip gelmeye elverişli en kısa kara 
ve demiz yolu. 

«a» fıkrasını bir daha okutuyorum, bu şekliyle : 
«a) Yurt içlinde iki mahal arasımda mutat olan gi

dip gelmeye elverişlli en kısa kara ve denizyolu,!» 
FAHRÎ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Efendim, mutat ise, esasen gidip gelmeye elve
rişli olması gerekir. O bakımdan, «mutat en kısa» 
deyimi yeterli olabilir mi acaba? 
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/BAŞKAN — Zaten gerekçede d© tooymuışsunuz, 
misaller de vermişsiniz; artık mesele yok. Bunu da 
koyduk biz, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kalidıkii 6 ma 
maddede hem gidip gelme, hem mutat, ikisi binden1 

kullanılmıştır. 
(BAŞKAN — Evet. 
Başka söz almak isteyeni var ımı efenıdlim?. Yok. 
21 noi maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabulı 

edenler... Etmeyenler... Kabul ©dilırniştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — Aynı Kanonun 48 noi maddesi 

aşağıdaki şekilde değişıtJir/Mlmiiştiir. 
Memuriyet Mahalli Dahilimde Seyyar Olarak Va

zife Gören Memur ve Hizmetlilıer : 
Madde 48. — Memuriyet malhallli dahilinde sey

yar olarak vazife gören tahsildar, yoklllama memu
ru, mutemet, veznedar, saıtınaüma memuru, tebliğ me
muru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, (mü
başir gibi memur ve hiızmetülilıere gündelik ve yol, mıas-
rafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına güb
ren kurumlar tarafımdan işletilen taşıtlarda ıseyahaıt 
için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir. 

Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi 
şartlarla verileceği telsileri, Malliye ve Ulıaştırmıa ba
kanlıklarınca müştereken tespit olunur. 

BAŞKAN — Bu kanun Harcırah Kanunu; ve
rileceğini, verilmeyeceğini belirtir. Ne diye •«bunlara 
fotoğraflı kart verilir» diye bir hüküm koyduk? Bu
nun maksadı nedir 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) >— Harcırah ve
rilmeyeceği manasına. Bu öteden beri böyledir. 

Sayın Başkanım, bunun huzurunuza gelmesinin 
nedeni; eskiden, «Belediye hudutları dahilinde sey
yar olan^dı, «'Memuriyet mahalli dahilinde seyyar 
otlan» şekline getirdik. Belediye hudutları «yerine» 
memuriyet mahalli dahilinde dediğimiz için huzuru
nuza geldi. Aslında 6345 sayılı Kanunda bulunan bir 
hükümdür efendim. 

BAŞKAN — «..Seyahat için kurumlarınca fotoğ
raflı birer kart verilir» deniyor. Bu İçişleri Bakan
lığını alakadar eden bir ışey. Yani, o vasıtayı kendi 
maksadında kullanıyor demesinler diye mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkam)' — Evet. 

BAŞKAN — Harcırah Kanunu ile bir ilgisi yok. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka

nım (haklısınız. Ancak, 30 senedir, burada düzenlen-
di diye başka bir yerde düzenlenmemiş. Buradan çı
kartırsak bir boşluk hâsıl olur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Anladım. 
22 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 ncü maddeyi 'okutuyorum : 

(MADDE 23. — Aynı Kanunun 49 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Memuriyet 'Mahalli Dışında Seyyar Olarak Va
zife Görenlerin Harcırahı! : 

Madde 49. — Memuriyet mahalli dışında ve be
lirli bir görev bölgesi (merkez veya il kuruluşuna da
hil birimlerde il sınırı, bölge şeklimde çalışan birim
lerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev 
yapan memur ve hizmetlilere yol masrafı verilir, ay
rıca gündelik (ödenmez. Bunlardan, Maliye Bakanlı
ğınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uy
gun görülenlere, bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere 
dayanılarak almakta oldukları aylık derecelerine gö
re müstehak 'oldukları yurt içi gündeliklerinin beş 
katı, aylık seyyar görev tazminatı olarak ödenir. 

İBAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada sayılan meslek sahipleri seyyar olarak 
ya bir illin hudutları içinde yahut bir iki ili kapsayan 
bir bölgenin sınırları içinde devamlı vazife görüyor
lar; örneğin, köy ©beleri gibi. 

'Bunlara şimdiye kadar harcırah değil, bir tazmi
nat ödenmekteydi. Tazminatın 19181'deki tutarı, ay
lık tutarı ayda 1 000 lira en az, 2 000 lira da en faz
laydı ve bunlara bunun dışında yol masrafı ve yev
miye de ödenmiyordu. Ancak kanunda, bunların yol 
masraflarına yardımcı olsun diye «bunlar at veya ka
tır alabilirler» diye, 1954'de belki geçerli olan, ama 
günümüzde garip karşılanan hükümler de vardı. 

Sayın Başkanım, ı«Günlük yevmiyelerinin 'beş katı 
aylık (tazminat olarak verilir» demekle Hükümetimiz 
bunlara aşağı yukarı % 50 - 100 'oranında bir zam 
yapmış 'oluyor. Asgari, aydaki 1, 000 lira 2 000 liraya 
çıkıyor, 2 000 lira da 3 500 lira oluyor. 

Ancak bunlar öyle bir sınıftır ki Sayın Başkanım, 
yüksek makamlar alakadar olmazsa bu gariplerin 
kimse kolundan tutmaz. Ankara hudutları dahilinde 
bunlara yol masrafı vermiyoruz. Ayda da al1 2 000 
lira, o köye git, bu köye gilt diyoruz. Biz hiç değilse 

320 — 
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yol masrafını verelim diye yol masraflarını ilave et
tik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yol masrafı ne tutuyor? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Elfendiim, oto
büsle giderse otobüs parasını alacak. 

BAŞKAN — Vermiyor muyduk bunları? 
EMiEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) •— Hayır. Kes-
kin'den Kızılcahamam'a nasıl gidersen git diyoruz 
bunlara. 

/BAŞKAN — Allah, Allalh. At al, katır al diyo
ruz... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. Ama onu 
da tazminatından kesiyoruz; biz vermiyoruz atı, ka
tın onlara. 

BAŞKAN — O altı, katırı aldığı zaman onun bes
lenmesi küme ait; devlette mi aJt?..4 

EMIBKLIÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAIHMET 
<!Bü(flçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, o bes
liyor. 

IBAŞKAN — O vakit deli mi adam niye alsın?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, yaptığıımuz tet
kike göre, bu gruba giren insanlarda bir yanlışlık var 
efendim. Bunlar kenara atılmış, itilmiş kişiler efen
dim. Biraz önce de Amiiıralin beliritltiğı gibi bunlar 
ebeler efendim. 

ıMösela, biz diyoruz ki efendim, vazife bölgeli 
Ankara ili içinde, Ankara'da oturuyor, «Gilt Kes
kince, git Polatlı'ya, git bilmöm nereye» diyoruz. Or-
ıtada ne para var, ne pul var, ne de sahip çıkma var. 
Tahmin ediyoruz ki, Harcırah Kanununun arkasına 
takılmış ve kimse de bunun derinliğine inip, «Bu ne
dir, kimdir bu insanlar, nasıl yaşarlar» diye tetkik et
memiş. O zamandan bu zamana böyle gelmiştir. 

Efendim, bunlar Keskindin bir köyünden kalkıp 
başka bir köyde doğum yaptıracak, belikli saatlerce 
doğum yaptıracak; orada hiç bir şey olmayabilir de; 
yani fakir bfia* köyse, fakir İbir insanı doğurtuyorsa, 
onu neylle doyuracak?^ 

ıBAŞKAN — Hayır, sağlık memuru da olabür bu; 
değil mi?... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Belki sağlık memur
ları da bu gruba girlyıordur, 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMtET 
(BÜltiçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Saym Başka
nım, bu tür memurlar eski kanunda tadat edilmiştir. 
Bu kişiler belediye hudültları dışında dolaşan müvez-
!zı, mübaşir, sağlık memuru, sağlık koruyucusu, fcöy 
grup ebesi, mücadele memuru, mulhafaza memuru, 
ıtakip memuru, koruma memuru, tahsil memuru, tah
sildar, gezftdi başöğretmen, öğretmen ve tarım memu
ru gibi... 

IBAŞKAN — Bunlardan birçoklarının zaten ken
disinin altında arabası vardır, o almaz zalten. Resmi 
arabası varsa, almaz zaten, alamaz. Ebeleri de uimu* 
miyetle aralba gönderip aldırırlar; yani ekseriya öy
le olur. Ondan dolayı sesleri çıkmamıştır bunların. 
Ama mecbur da değil; yani arabayla niye alsın?.,. 
Otobüs varsa pekala otobüsle gider. Doğrudur, yani 
güdüyorsa versin devlet parasını. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yol parasını versin; 
ama yalnız ytol parasını veriyor; 2 bin lira para ve
riyor. Bir ay 2 bin lira yeter mi efendim bir insana?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yevmiye 
versinler efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir ayda 2 bin lira 
yeter mi efendim şu insanlara?... Otobüsle güderse 
otobüs parasını verisin, trenle giderse tren parasını ver
sin; neylle gidecekse onun parasını versin bari efendim. 
Ona biraz da belirgin para vermek lazım, üzerine yük
lenmemek lazım. Kendisine şimdi 2 000 - 2 500 lira 
veriliyor, «ne yaparsan yap» deniliyor. Bu biraz ga
rip bir cümle, üzerine eğilmek gereken bir cümle. 

Tensiplerinize arz ederim efendim. 
BAŞKAN — O zaman bu 2 bin lirayı, 3 bin lirayı 

falan kaldırmak lazım. Ama vaktiyle bu kanunun böy
le çıkarılmasındaki esbabı mucibeyi okumak lazım, 
niye öyle yapmışlar?... Herkese verirken bunlara ver
mediklerine göre, bir şey vardır bunda. 

F1AHRİ UZUNEFE (Malîye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, öncelikle bu maddenin kimlerle 
uygulandığını izninizle arz etmek isterim. Bu madde, 
ifade edildiği gibi, sadece ebelere, sağlık memurlarına 
uygulansaydı, muhakkak daha iyi bir şekle sokulurdu. 
Ancak bugün yatırımcı kuruluşların belediye hudut
ları dışında çalıştırılan tüm işçilerine bu madde uygu^ 
lanmaktadır. 

Karayolları, Devlet Su İşleri, Yol Su Elektrik gi
bi üç büyük kuruluşun 300-400 bin kişiyi bulan de
vamlı geçici işçileri, arazide çalışan işçileri bu hü-
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'külmlden yararlanmaktadırlar. Bu kişiler kuruluşların 
araçlarıyla araziye geltlirilirler, buna rağmen seıyyar 
görev tazminatı verilmesi öngörülmülştür. Seyyar gö
rev tazminatı verilmediği takdirde, 6245 sayılı Ka
nunun anahükümlerinden hareketle harcırah veril
mesi gibi - her gün için - kanunun temelinde olma
yan bir uygulamaya gidilmek gerekmektedir. Bu ne
denle, bu madde de, bu, özellikle onlardan ayrılmış, 
bunlara harcırah verilmediği belirtilmiş ve bakanlık
lar arasında belirlenecek bir miktar üzerinden seyyar 
görev tazminatı verilmesi öngörülmüştür. 

il 978 yılına kadar uygulamada büyük bir sıkıntı 
görülmemiştir; çünkü bir sorun Bakanlığımıza inti
kal etmemiştir. Ancak, o yıllarda, özellikle toplu 
sözleşmelere konulan hükümlerle bu miktarlar çok 
yukarılara çıkarılmaya başlanınca, 1978 yılırida 'bu 
üç veya dört anakuruluşla yapılan protokoller sonu
cunda miktar belirlenmiş ve 1979 Bütçe Kanunuyla 
da ilk defa miktarları sınırlayıcı hükümler getirilmiş
tir. Esas bu maddenin muhatabı olan kitle bu büyük 
kitledir. Bunun yanında, 'başta Maliye Bakanlığı 
Taşra Teşkilatında çalışan tahsildarlar olmak üzere, 
Sayın Genel Sekreterimizin ifade elttiği zümre de var
dır. Ancak, bu zümre - yine burada ifade edildiği' 
gibi - genellikle kendilerine sağlanan vasıtalarla ge
lip gitmektedirler. Bir tahsildar bir köye her gün git
mez, belli gidiş günleri vardır. O günlerde ya kendi
sine dairesince sağlanmış olan motosiklet veya bisik
letle veyahut da umumi taşıma araçlarıyla gider; 
o köyden tahsilatım bir veya iki gün içinde yapar ve 
döner. Dolayısıyla, her gün göreve gitme keyfiyeti 
hu kişilerde, dar kapsamlı dediğim kişilerde yoktur; 
esas geniş kitlede, işçi kesiminde çok geniş uygula
ması vardır ve Bakanlığımızın bu bölümünü en çok 
meşgul eden zümredir. IBu bakımdan, bunlara bir yol 
gideri Verilmesi, kurumlarınca taşıt sağlandığı halde 
bile, ayrıca bir yol masrafı istemeleri gibi sorunlara 
yol açacaktır. 

Bu noktayı özellikle arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yani, yol masrafını koymayalım mı 
diyorsunuz? 

FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Bu konu tasarıda yoktur Sayın Başkanım. 

• ÖMOKUt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tabii izahatı anlamak benim için pek mümkün 
değil. Evvela şunîdan mümkün değil. Zaten bunlara 
taşıt verilirse taşıt ücreti ödenmez. Yani burada 
«yol masrafı verilir» demek, taşıt verilse de verilme-

se de bunlara para verilir manasını kesinlikle tazam-
mun etmez. 

İkincisi ve en önemli konu, burada okunanların 
arasında böyle 3 hin kişilik, 4 bin kişilik işçiyi koy
mak mümkün değildir. Mevcut kanun bunları tek tek 
tadat dtmiştir. Politik nedenlerle belki madde deje
nere ödilmiştir. Aslında, politik nedenlerle bile deje
nere edilmeye müsaft bir madde de değildir; ama 
bazı tavizler' 'verilirse, bunların günahını bu kişiler 
çekmesin diye düşünüyoruz. 

Bunlara yol masrafı vermek zorundayız. Verece
ğimiz yol masrafını, bunlar yol masrafı yaparsa alır
lar. Yani, yol masrafı gündelik gibi bir ödeme değil, 
yapılırsa alınır, yapılmazsa alınmaz. 

BAŞKAN — ıBunun işçilerle alakası nedir? İşçi
lerin zaten toplu sözleşmeleri var. 

FAHRÎ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil-' 
oisi) — Sayın Başkanım, maddede sayılan unvanlar 
tadadi değildir; «gibi memur ve hizmetliler» denmek 
suretiyle bir emsal öngörülmüştür. Bu yıllarda da bu 
ölçüde 'geniş işçi istihdamı, arazide istihdam, bayın
dırlık hizmetleri yok. işçiler, «hizmetli» tarifinin 
içine girmektedir. Daha ilk maddede de burada gö
rülmüştü, işçiler hizmetli tanımının içine girmekte
dirler ve arazide bütün çabalarıyla, bütün gayretle
riyle, kuruluşları da ikna etmek suretiyle harcırah 
alma yoluna girmişlerdir. 

Eğer burada bir düzenleme tam yapılmazsa, bu 
kişilere harcırah vermeyi kuruluşlar da tercih etmek
tedirler; işçi - işveren ilişkilerini iyi yolda tutabilmek 
amacıyla. 

Şu niokıüayı özellikle arz etmek istiyorum. Bizim 
Bakanlığımızı son yıllarda en çok uğraştıran konu
lardan birisidir ve gerek saymanlar, gerek kuruluş
lar bundan çok yakınmışlardır. En son düzenleme 
1981 'Mali Yılı Bütçe Kanununda olan düzenlemedir, 
uygulamaya büyük ölçüde kolaylık getirmiştir. Hü
kümet tasarısı, .bu bütçe kanunundaki hükmü Har
cırah Kanununun içine taşımayı amaçlayan bir me
tindi., 

Arz ederim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) —„ Efendim, o halde bu 
maddeyi ikiye bölmek gerekir. Kanunun tarifinde 
gayet (kesin ve açılk : «Mülvezzi, mualklkıp, mübaşir, 
sağlık memuru, sağlık koruyucusu, köy grup ebesi, 
sitma mücadele memuru, yalhult başka bir şey varsa... 

BAŞKAN — Zirai mücadele de var. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Muhafaza memuru, 
takip memuru, koruma memuru, tahsil memuru, tah
sildar, gezici başöğretmen, öğretmen, tarım memuru; 
bunların işçiyle alakası yok; bunlar Türkiye'nin en 
gayretli insanları efendim. 

BAŞKAN — O zaman bu şeyden kurtulmak için, 
onları dediğiniz gibi ayıralım. Onu da eğer kapsıyor
sa, ki «memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev 
bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan me
mur ve hizmetlilere» dedik mi, dediğiniz gibi hizmet
lilere onlar da girer; o zaman, onu ayıralım. Onların 
yüzünden bunlar mağdur olmasın. Bunların kabahati 
ne? Ebe gibi, sağlık memuru gilbi, mücadele memu
ru gibi, tahsildar gibi kişilerin kabahati ne? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabii, 
ayırmak lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı)' — Sayın Başka
nım, zaten yeni metinde bunların unvanlarını, özel
liklerini tespit yetkisini Maliye Bakanlığı üstlenmiş
tir. Maliye Bakanlığı bunları öyle tespit etsin ki, ası'î 
kanunun metnine uygun kişileri Soksun ve işçileri 
sokmasın. Maliye Bakanlığı «Çeşitli baskılarla bunu 
yapamam» diyorsa, o takdirde bunların tam isimle
rini getirsin, buraya isimlerini yazalım. 

BAŞKAN — Öyle yapalım ve biz bu 23 ncü mad
deyi Komisyona iade edelıilm. 23 ncü maddenin bu 
şekliyle tezekkür edilmesi ve maddeye biraz daha 
açıklık getirilmesi için Komisyona iadesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi ©kultuyorum : 
MADDE 24. — Aynı Kanunun 50 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir n 
Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanların Harcırahı : 
Madde 50. — Aşağıdaki bentlerde gösterilen me

mur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il 
•((Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınır
ları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları 
günler için harcırah gündeliği yerine aylık derecesi 
ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunların
da belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat ola
rak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya böl
ge dışımda görevlendirilmeleni halinde ise bu tazmi
nat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir. 

1. Harita almak veya harita almakla ilgili işleri 
görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakan
lığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Mü
dürlüğü personeli. 
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2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırla
ma işlerinde çalışan personel, 

3. Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerin
de çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü per
soneli ile tapulama hâkimleri. 

4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile 
bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel. 

5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, je
olog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zo
runlu bulunan diğer personel. 

Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve ta
pulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine 
ve bilirkişilere bu Kanunun 8 nci maddesinin birinci 
fıkrası hükümlerine göre gündelik verilir. 

'BAŞKAN — Sayın Küçükahmet, bu maddeyle 
ilgili açıklama yapar mısınız? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada, özellikle vazifeleri arazi üzerinde çalış
mak olanlar, çalıştıkları meslek grupları itibariyle 
beş başlık altında toplanmıştır. 

Harcırah Kanunu 1954*de çıktı, bunların, 1960 -
1965'e kadar Bütçe Kanununda tespit edilen yevmi
yeleri normal yurt içi yevmiyelerinin de daha üze
rindedir; üç beş kuruş üzerindedir. Ancak, zamanla1 

1965'Ierden sonra bir miktar azala azala hailen 1981 
de bunların aldıkları yevmiye normal yurt içi yev
miyelerinin 1/5'ine kadar düşmüştür. 

Geçen sene, harita subaylarımız için bir ayrıcalık 
getirdik; bunlar Ankara, dışına, harita almak 
için gittikleri takdirde, normal geçici görev yev
miyelerini alacaklar. Ankara vilayeti hudutları dahi
linde; ama Ankara Belediyesi dışında araziye çıktık
ları takdirde de bütçe kanunlarındaki bu yevmiye
yi alacaklar. Bu sene bunu genelleştirdik; bütün bu 
arazi üzerinde çalışanların hepsine getirdik. Bunlar 
bulundukları il hudutları veya bir bölge içinde çalış
mak mecburiyetindeyseler, iki üç vilayetten ibaret, 
bunun için de araziye çıktıkları takdirde alacakları 
yevmiyeler Bütçe Kanununda tespit edilecek. Bunun 
dışında afaziye çıktıkları takdirde de normal yurt içi 
yevmiyeleri neyse onu alacaklar. 

ÎBAŞKAN — Peki, 5 nci bölümde, «maden ara
ma işlerinde» dedik. Petrol?.. 

EMEKLİ AMIİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Petrol dahil; 
yani bugüne kadar bir tereddüt olmamış. 

BAŞKAN — Madene mi giriyor petrol? 
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MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Uygu
lamada böyle ef endim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Balkanı) — Yani 30 sene
dir bir tereddüt olmadı, buna göre alıyorlar. 

ıBAŞKAN — Oraya bir «petrol» ibaresi konsa 
daha iyi olur; «maden ve petrol». 

Evet, bunun üzerinde Bakanlığımızın bir diye
ceği var mı?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok 
efendim. 

/BAŞKAN — Yok. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaade 

eder misiniz? 
IBAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Demin 

Genel Sekreterin okuduğu ve tadat ettiği isimler ara
sında koruma memurları da geçti. Bunların içerisinde 
korum'a memuru muhtemelen orman koruma me
murları... 

BAŞKAN — Hayır onlar değil, köy kbrulma on
lar. 

Değil mi köy koruma memurudur?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yeni kanunla 
köy koruma memuru bunların arasında; yani, bun
lar Orman Bakanlığına bağlı olan memur değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir de, 
maden arama gibi durumları olan ve gezici görev 
yapan Karayolları, DSİ, YSE gibi kuruluşların da 
memurları arazi üzerinde görev yapıyorlar. 

O zaman bu noktada bunlara da vermek lazım 
gelir., 

ıBAŞKAN — Yani 3 ncü bölümde, «Arazi üze-> 
rinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli...» demek
le yalnız onları koymuş diyorsunuz. Şimdi Karayol
larının mesela güzergâhını tayin edeceğiz... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çıkıyor, 
oralarda çalışıyor. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz?.. 
(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
nım, hatta biraz önceki petrolü bile buraya koymak 
sakıncalıdır. Bunlarım harcırahsız bir yere gitmeleri 
söz konusu değildir. Bunlar mutlaka bir yöl (bulmuş
lardır, ya bu kanun çerçevesinde alıyorlardır yanut 
zaten tam yevmiye alıyorlardır. Burada bunları sa
yar, Karayollarını buraya koyarsak, Karayolan 

mensuplarına, bu defa Ankara ili dahilinde 700 lira 
alırken, iyilik yapalım derken 160 lira vermek gibi 
bir duruma düşeriz. 30 senedir şikâyet etmeden dur-1 

maları söz konusu değildir. 
BAŞKAN — Evet, (buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 

1 nci bölümde, «Harita almak veya harita almakla 
ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savun-' 
ma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman 
Genel Müdürlüğü personeli» diye tadat edilmiş. 

Aynı harita işlemleri için bizilm deniz, haritacıları 
da görev almaktadırlar. Mesela göllerde harita yap
mak üzere bir araziye gider ve orada 3 ay 5 ay ka
lırlar. 

Böyle tadat edilmede o sayılmazsa acaba bunun 
dışında mı kalır? 

BAŞKAN — Onlar nasıl alıyordu şimdiye kadar? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Başka
nım, Deniz Kuşetlerinde (harita işlerinde çalışan
ların öteden beri bir şikâyetleri vardır. Bundan fazla 
alırlar, bunu alırlar, bunu az alırlar... Bazan o böl
geye bir harita gemisiyle beraber giderler, orada ka
lırlar. Bazen de harita gemileri onları bırakır gün-
lerce orada kalırlar. Karınca gibi çalıştıkları vardır 
ve onların durumunu buraya aksettiremedik. Çünkü 
bir doküman da verilemedi. Zaten bu şikâyetler bize 
öteden beri intikal etmiştir. Milli Savunma Bakanlı
ğına intikal eden dertlerin tamamı buraya girmiştir. 
Belki ben Deniz Kuvvetlerinde bulunduğum için bi
liyorum; ama böyle ifade edildiğine göre demek ki 
bunun içine girildiğini düşünmedik. 

IBAŞKAN — Ama bir bakmak lazım. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Harita Genel 

Müdürlüğünü kaldırır, «Miilli Savunma Bakanlığı 
teşekkülleriyle Orman Genel Müdürlüğü» dersek da
ha iyi olur. 

(BAŞKAN — Bunlara baksınlar. Şimdiye kadar 
ne oluyordu, denizde çalışanlar ne alıyordu, şimdi 
bununla ne olacak? Yani, tadat edilmediğine göre 
bir zararı mı olacak, yoksa kârlı mı çıkacak? 

Binaenaleyh, 24 ncü maddenin bu yönden de Ko
misyona iadesini oylarınıza sunacağım : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — Aynı Kanunun 51 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Misafir ve Ziyaretçilere Refakat Etmekle Görev

lendirilenlerin Masratı : 
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.Madde 51. — Devletin misafiri veya ziyaretçisi 
olarak yahut başka /bir resmi görevle Türkiye'ye ge
len yabancılara refakat etmekle görevlendirilen me
murlara, memuriyet ve asli sıfatları ne olursa ollsun 
ilgili makamlarca verilecek görev emirlerinde belirti
len refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek 
müfredatlı hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, 
yemek, içmek ve teferruatı için yaptıkları masraf 
ödenerek başkaca harcırah verilmez. Ancak, misafir5 

ve ziyaretçilere katılmak veya bunları karşılamak 
üzere başka mahalle gidenler ile bunlardan ayrıldık
tan sonra asıl memuriyet mahalline dönenlerin gidiş 
ve dönüşleri için bu Kanuna göre müstehak olduk
ları yol masrafı ve gündelik verilir. 

'BASRA'N — Bunda ne değişiklik yaptınız? 

ÖMERLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında kanunda sadece devletin misafiri veya 
ziyaretçisi olma durumu vardı; ama tatbikatta çok 
görülmüştür ki resimi görevle Türkiye'ye gelen bazı 
kimselere de refakette kişi vermek lazım. Biz buna 
sadece, «resmi görevle Türkiye'ye gelen» tabirini 
ilave ettik. 

ıBAŞKAN — Onu ilave ettiniz. Evet, nitekim çok 
oluyor.' 

25 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı..? Yoktur. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

.MADDE 26. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Harcırahlarını Diğer Kanun Hükümlerine Göre 
Alanlar :' 

Madde 52. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
4 ncü, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun 
değişik 21 inci, 492 sayılı Harçlar Kanununun deği
şik 34 ncü ve 70 nci maddelerinde yazılı hallerde 
hâkim, adliye memuru, tebliğ memuru, âkit icrasına 
giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına 
bu kanuna göre ayrıca harcırah verilmez.» 

BASRA'N — Şimdiye kadar, «aynı kanunun, ay
nı kanunun» dedik, burada ise «.6245 sayılı Harcırah 
Kanunun 52 nci maddesi» diyoruz; niçin? 

ORHAN DÜLGERLER (Millet Meclisi Kanun
lar Müdürü) — Hükümetin teklifi aynen kabul edil
diği için efendim. Birlik sağlarız biz efendim, ona 
göre düzeltiriz. 
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ıBAŞKAN — Değil mi? Yine aynı kanunun 52 nci 
maddesi demek lazım. Hepsinde «6245» demeye lü
zum yok. Hükümetten öyle gelmiş, halbuki Romis-
yonunkinde «aynı kanunun» diyerek yazılmış. 

126 ncı madde üzerinde bir izahat olacak mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada kanun maddeleri eski kanun maddeleri1 

idi. 6245 sayılı Kanun veya 1954'den beri çıkan ka
nun numaralarına göre bu numaralar tashih edilmiş
tir, Yeni bir şey yok. 

BAŞKAN — 26 net madde üzerinde siöz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir maruzat
ta bulunabilir miyim efendim? 

İBAŞKAN — Buyurun; 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 7 nci maddeyi Komisyona iade buyurdunuz. 
Onun kabulüne göre buradaki bazı unvanlar kadro 
derecesi ve aylık derecesi olarak değiştirilecek. 27 nci 
maddenin de Komisyona iadesi uygun olacaktır. 

İBAŞKAN — 27 nci maddeyi de Komisyon geriye 
işitiyor. Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 

Kaldırılan Hükümler : 
ıMlADDE 28. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

41 nci maddesi ile bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel; 
25 . 4 .1963 tarih ve 226 sayılı Kanun; 22 . 6 .1971 
tarih ve 1416 sayılı, 13.1.1972 tarih ve 1511 sayılı 
Harcırah Kanununa Ek Kanunlar, 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun değişik 13 ncü maddesi: 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun geçici 5 nci 
maddesi; 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 nci ve 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Ka
nuna 1310 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci maddele
rinin «yurt içi turne faaliyetlerine katılacaklara öde
necek harcırah yevmiyesinin tespitine ilişkini» hü
kümleri yüıriirlük'ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

28 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(Geçici maddeye geldik. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, geçici maddede de aylık derecesiyle kadro de
recesiyle ilgili ibareler vardır. Yine hem cetvelle hem 
de 7 nci maddeyle birlikte huzurunuza getirmek is
teriz; ona kesin bir karar verdikten sonra. İzniniz 
olursa geri alıyoruz, 

(BAŞKAN — Geçici maddeyi de Komisyon, di-1 

ğerleriyle ilgili olduğu için iadesini talep ediyor. Bu 
isteği oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Evet buyurun efendim-
'MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, uygun görüldüğü takdirde Komisyon ta
rafından da incelenmek üzere bir geçici madde ilave 
ermek istiyoruz. 

BAŞKAN — Hay hay, verin, 

Efendim Hükümetimizin bir geçici madde eklen
mesi hakkında önergesi var, bunu okutuyorum şim
di : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «6245 sayılı Harcırah Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Ta
sarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim, 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakan» 

GEÇÎCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
«Dış seyahaıtderde yer değiştirme masrafı»na ilişkin 

47 nci maddesi uyarınca ve beyanlara istinaden 
1 Ocak 1974 tarihinden sonra tahakkuk ve mahsup 
lişlemteri yapılan ödemeler bu Kanunla getirilen 
esaslara göre yeniden değerlendirilir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, ilgiliye döviz 
olarak fazla ödendiği tespit olunan miktarın Kanu
nun yayımı tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası* 
karşılığı, aylık eşit taksitlerle bir yıl zarfında ilgili 
saymanlıklarca tahsil olunur. Borcunu tamamen öde
yenler hakkında kurumlarınca başka takibat yapıl
maz ve yapılmakta olan tatbikat kaldırılır, 

Değerlendirme sonucunda ilgililere herhangi bir 
ödeme yapılmaz.. 

BAŞKAN —' Efendim, bu talbii şimdi verilen 
önergedir. Binaenaleyh, bu önergenin de Komis
yonda diğerleriyle beraber tetkik edilmesini ki, iade 
ettiğimiz birçok maddeler vardı, bunlarla beraber bu 
geçici maddenin de Komisyonda tetkik edilebilmesi 
için Komisyonda tezekkürünü oylarınıza sunuyorum, 
görüşmeden : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ediılmistir» 

Komisyon bunu tetkik etsin, diğer iade edilen 
maddelerle beraber bunu da görüşümüz, 

Yürürlük ve yürütme maddesıini diğer maddeler 
geldikten sonra oylayacağız, 

'Bugünkü gündemîmıiz tamamlanmış oluyor. Gö
rüşülecek başka tasarı ve teklif de olmadığından, 
bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim, 
Kapanma Saati : 18.42 

....... 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

4 Aralık 1981 Cuma 

Saat : 14.30 

I. — (KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — iBüyüık Şdhirlerin Yakın Çevresindeki Yer-

Üeşirn Yerlerinin Analbelediyelere Bağlanmaları Hak
kında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(il/129) (S. Sayısı: '276) 

'2.,— 6245 Sayılı Harcırah Kanununlda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/266) ('S. Sayısı : 
293) 

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

4. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
5. — Toplu Iış Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
6. — 50:6 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba

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

7. — 23130 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (c) 
ve (e) Fıkralarının DeğişıtMlmesıi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/244) 

8. — Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelileri Ka
nun Tasarısı. (1/245) 

9. — Uçuş, Paraşüt, Denizatı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi. (2/77) 

10. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1/230) 
illi. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun TekM. (2/78) 

1'2. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı.. (1/207) 
H3. — Telisiz Kanunu Tasarısı. (11/224) 
114. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

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

15. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi iki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
dl/239) 

16. — 5590 Sayılı Kanunun Bazı Madldelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/196) 
17. — 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayii Odaları» 

«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi 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) 

1*8. — 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/162) 

19. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /163) 

20. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/164) 

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

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

23. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
24. — Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahke

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

25. — idari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

26. — Askeri Yüksek idare Mahkemesinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/256) 

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

28. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

29. —> Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

(Devamı arkada) 



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

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

32. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
KaiBdıntaıası ve Bu Kanuna Bazı aMddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

33. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Halklkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

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

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

36. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 

Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

37. — Deniz Ticaret Filosunu Geliştirme ile 
Gemi înşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1-/170) 

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

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

40. — 1475 Sayılı îş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı. 
(1/269) 

41. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sa
yısı : 292) 
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Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Anabele-
diyelere Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 

Raporu. (1 /129) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 13 Ocak 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-740108074 

MiLLt GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.1.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Anabölediyelere Bağlanmaları Hakkında 
Kanun Tasarısı» ite gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

Genel nüfus sayım sonuçları değerlendirildiğinde ülkemizin hızlı bir şehirleşme hareketi içerisinde oldu
ğu görülür, ikinci Dünya Savaşından sonra sanayileşmeye büyük önem verilmesi, sanayi 'kuruluşlarının da
ha elverişli şartları ihtiva eden büyük şehirler etrafında toplanması ve büyük şehirlerin sahip olduğu sos
yal İmkânlar kırsal alanlarımızda yüksek oranlardaki nüfus artış hızına rağmen yeterli gelir kaynağı bulama
yan halkımızın geniş kitleler halinde büyük şehirlere göç etmesine yol açmıştır. Şehir içerisinde arsa ve ev 
fiyatlarının çok yüksek düzeyde olması, göç edenlerin şehrin sosyal yaşantısına uyum sağlamak konusunda
ki ürkeklikleri ve şehirler etrafındaki kamuya ait arazilerin gerektiği gibi korunamaması gibi sebepler yü
zünden gelen kişiler şehirlerin içerisine değil etrafına yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Bu tercih zamanla ge
cekondu denilen yerleşim tipinin yaygınlaşmasına ve büyük şehirlerimizin etraflarını kuşatmasına yol açmış
tır. Şehirlere mahalli hizmetleri götürmekle yükümlü olan 'belediyelerin bu yerleşme alanlarına temel hiz
metleri zamanında götürebilecek şekilde organize edilememiş olmaları ve 1930 yılında çıkan Belediye Kanu
numuzun 2 000 nüfuslu yerlerde belediye kurulmasına imkân vermesi yüzünden bu yerleşme alanlarında kü
me küme belediyeler kurulmuştur. 

Halk arasındaki sosyal dayanışmanın kolaylıkla siyasi dayanışmaya dönüşebilmesi ve ihtiva ettikleri bü
yük oy potansiyeli bu belediyelerin iktidarlar tarafından sempati ile karşılanmasına, hatta teşvikine yol aç
mıştır. Bu şekilde son 20 yıl içerisinde istanbul'un etrafında 25, izmir'in etrafında 9, Adana'nın etrafında 4 
belediye kurulmuştur. 

Büyük şehirlerin etrafım kuşatan bu belediyelerin birtakımı sorunları da beraberinde getirdikleri çok kı
sa zamanda ortaya çıkmıştır. Belediyeler faaliyetleri itibariyle birbirlerinden tamamen bağımsızdırlar. Arala
rında hiyerarşik bir bağ yoktur. Merkezi otoritenin bunlar üzerindeki yetkisi asgari düzeyde tutulmuştur. Or
ganları itibariyle siyasi nitelikte kuruluşlardır. Son yıllarda yurdumuzda ki siyasi çekişmelerin en etkin taraf
ları belediyeler olmuştur. Bu çekişmeler hizmetleri hep olumsuz yönde etkilemiştir, izmir'in bazı semtlerine 
su sağlamak için Buca Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Şirinyerde kuyu açılmasına bu belediyenin izlin 
vermemesi ve gösterdiği direnç buna örnektir. 
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Büyük şehirlerin etrafında kurulan belediyeler yalnızca birtakımı hizmetlerin anabelediyeye götürülebil-
mesine mani olmamışlar, aym zamanda hizmet pahalılaşmasına, gereksiz personel istihdamına ve enerji, su, 
kanalizasyon, ulaştırma ve imar gibi hizmetlerin kendi belediyeleri halkına da yeterli ölçüde götürülebilmesi-
ne engel teşkil etmişlerdir. 

Bu nedenlerledir ki, 12 Eylül Cumhuriyeti Kollama ve Koruma Harekâtından sonra, Sıkıyönetim; Ko
mutanlıkları büyük şehirler etrafındaki çevre belediyelerinin anab eledi yelerle bütünleştiriılmesimn hizme
te yapacağı olumlu katkı üzerinde durarak bu konuda gerekli düzenlemelerin bîr an önce yapılmasını is
temişler : 

Miilli Güvenlik Konseyi, bu istek doğrultusunda aldığı ve 11 Aralık 1980 gün ve 17187 sayılı Resmi Ga
zetede yayınlanan 34 sayılı Kararı ile : 

«Büyük kentlerin çevresinde teşekkül etmiş olan belediyelerin Sıkıyönetim Komutanlıklarının koordiinesin-
de ve onların emredecekleri şekilde anabelediyelere bağlanmasının bir plan dahilinde ve en kısa zamanda sağ-
lanmasıy direktifinde bulunmuştur. 

Belediyeler ve köy tüzelkişilıiıklerinin hukuki varlıklarına son verilmesi yasal bir düzenlemeyi gerektirmek
tedir. Kaldı ki böyle bir düzenleme ile objektif genel1 bazı esasların ortaya konulması çeşitli Sıkıyönetim 
Komutanlıkları bölgelerinde de paralel, uyumlu bir uygulama yapma imkânını da sağlayacaktır. 

Bu tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEtREKÇELERi 

Madde 1. — Kanunun amaç ve kapsamını bdıirlemektedir. Amaç, temel belediye hizmetlerini birMrieri 
ile uyumlu, planlı, verimli ve yeterli bir şekilde halka sunmaktır. Bu amaca ulaşalbilmek için, son genel nü
fus sayımı sonuçlarına göre belediye nüfusu 300 000 i aşan büyük şehirlerin çevresinde bulunan belediye ve 
köyler, bu kanunda belirtilen esas ve usullere gföre büyük şehir belediyesine bağlanabilecektir. 

Ülkemizde son genel nüfus sayımı 12 Ekim 1980 tarühin'de yapılmıştır. Bu sayım Sonuçlarına göre : 
•1. !*tn!bul' 
2. Ankara 
3'. (tzmir 
4. Adana 
5. IBursa 
6. Gaziantep 
7. Konya 
8. Eskişehir; 

şehirlerîmiziin nüfusları 300 OOO'i aşmaktadır. Bu nüfus kriteri, belediye sınırları içerisinde yaşayan ve bağlajı--
tı yapılmadan önceki nüfus miktarını üfade etmektedir. 'Büyük şehirlerin çevresi deyimi de, büyük şehir befodi-
yes'i taralfından hizmetlerin kolay ve ucuz bir şekilde götürülebileceği, şehrin son binalarından itibaren dışa 
doğru 2,5 Km. veya bunun biraz daha uzağındaki mesafeyi bdirtmekltedir. 

'Madde 2. — Yukarıda özellikleri belirtilen büyük şehir belediyesine, çevredeki belediyelerin bağlanma 
yöntemini belMemek'tedir. Buna göre, hangi beledliyelerîn büyük şehir belediyesine bağlanacağı, hem büyük 
şehir belediye meclîsinin, hem de bağlanacak belediye ferin meclisler İnin görüşleri alınarak valilikçe tespit edi
lecek ve İçişleri Bakanlığına teklifte bulunulacaktır. Eğer şehirde teklif sıra'sında sıkıyönetim uygulanıyorsa, 
valilik tekliTİne sıkıyönetim komutanlığının konuya ilişkin görüşü de eklenecektir. Tekff gerekçeli olarak, ay
rıca yapılacak bağlamaların mahiyeti, yani şube olarak mı yoksa mahalle haline dönüştürülerek mli yapıUma-
sının uygun olacağına dair görüşü de MıVa edecektir. 

Valilik teklifi İçişleri Bakanlığına intikal ettikten sonra, bu Bakanlıkça konu hakkında îmar ve îskân Ba
kanlığının görüşü de alınacak, bağlama işlemi Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleşecektir. 
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Madde 3. — Özellikleri birinci maddede belirtilen büyük şehir belediyesine, şehrin çevresinde yer alan 
ve onunla bütünleşmiş olan köylerin bağlanma yöntemini belirlemektedir. Bütünleşmekten amaç, sosyal ve 
ekonomik balkımdan şehir yaşantısına geçilmiş olmasıdır. Buna göre köylerin bağlanması da belediyelerin bağ-
lanmasınıdalki usul ve esaslarla aynı tutulmuştur. îşlem, köylerin tek, tek bağlanması halinde mahalleye dönüş
türülmek suretiyle gerçökleştirilecek, şartlar uygun ise birden çok köy tek bir mahalle veya belediye şubesi ha
line de getMelbilecektir. 

Maidde 4. — Bu kanun uyarınca büyük şehir belediyesine bağlanacak belediye ve köylerin kamu tüzelki
şiliklerinin sona ermesini düzenlemektedir. Bağlanan belediye ve köylerin kamu tüzelkişilikleri bağlanmaya iliş
kin Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılacak devir işlemlerini taki
ben sona erecektir. Bu hüküm devir işlemlerinin belirli 'bir süre içerisinde bitirilmesini ve bu esnada hizmetle
rin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla konulmuştur. Üçüncü şahısların yakın ilgisi düşünülerek tü
zelkişiliğin kaldırılış tarihinin Resmi Gazete'de ayrıca ilanında fayda mülahaza edilmiştir. Madde ayrıca bağ
lanan köy ve belediyelerle bağlı işletmelerinin bütün mal, hak ve yükümlülükleri ile borç ve alacaklarının bağ
lanılan belediyeye geçeceğini bu kuruluşların özel ve tüzelkişilerle ilişkilerinde bağlantıdan sonra anılan ida
reler yerine büyük şehir belediyesinin taraf olacağını ve devir ve teslim işlemlerine ilişkin esas ve usuller ile 
düzenlenecek belgelerin İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak 'bir yönetmelikle belirleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 5. — Bağlanacak belediye ve köylerin tülm taşınır ve taşınmaz malarının envanterinin yapılması
nı öngörmekte ve bunun yöndemini saptamaktadır. Bir kamu tüzelkişiliğini sona erdirmek önemli bir hukukii 
işlemdir. Bu anda sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların tespiti üçüncü şahıslarla ilişkiler ve ilerde çıkması 
muhtemel her türlü ihtilaflar bakımından zorunlu görülmüş, ayrıca kesinleşen envanterlerin birer nüshasının M 
idare kurulu kalemi ile İçişleri Bakanlığında saklanmasında fayda mülahaza edilmiştir. 

Madde 6. — Tüzelkişiliği sona eren belediyelerde imar, sağlık, kolluk ve diğer alanlarda uygulanmakta 
olan plan ve yönetmelikler ile tarife kararlarının yürürlükte kalış süresini belirlemektedir. Belediye varlığı 
sona erse de belde halkının toplumsal yaşantısı devam edecektir. İmar, sağlık, kolluk gibi çok önemli hizmet 
alanlarında geçiş döneminde bir karışıklığa meydan vermemek için madde bu şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Büyük şehir belediyesine yeni belediye ve köylerin katılması ile oluşacak belediye sınırlarının 
tespit yöntemini belirlemektedir. 

Madde 8. — Büyük şehir belediyesine bağlanan belediyelerin başkan ve meclis üyelerinin görev ve yetki
lerinin sona ereceği zamanı belMemıekltedir. Hizmet kargaşasına veya belediyelerin tamamen başsız kalmasına 
yol açmamak bakımından anılan kişilerin görev ve yetkilerinin sona erme zamanı olarak devir ve teslim işlem
lerinin tamamlanması öngörülmüştür. Malhai'i halika ve ilgililere bu durumu duyurmak görevi de büyük şe
hir belediye başkanlığına verilmiştir. 

Madde 9. — Bağlanan belediye personelinin durumlarını düzenîemektiedirv Buna göre bağlanan bele
diyenin personeli kadroları ile birlikte 'büyük şehir beledüyesine geçecek, ancak bu belediye kendi hizmet ge
reklerini de giözönüne alarak anılan personel için en Çok üç ay içerisinde uygun yeni kadrolar İhdas ederek 
bu kadrolara atanmalarını sağlayacaktır. 

Bağlanan belediyenin işçi statüsündeki personelinin Ibüyük şehir belediyesine geçişleri de çalışma alanında
ki yasalara göre yürütülecektir. 

Madde 10. — Büyük şehir belediyesine bağlanan köylerde görevli personellin durumlarını ele almakta ve 
anılan personelin bağlanmadan dolayı doğması muhtemel mağduriyetlerini önleyici tedbirler getirmektedir. 

Madde 11. — Bağlanmanın gerçekleşme süresi içerisinde köy ve belediye personelinin mali haklarını ne
reden ve ne şekilde alacaklarını düzenlemekte, böylece bu personelin geçiş döneminde mali bakımdan mağ
duriyetlerini önleyecek tedbirleri getiımektedlir. 

'Madde 1'2.,— Yapılan 'bağlamalar sonucu nüfus ve yerleşme alanı büyüyen anabelediyenin şubelerine 
tanınacak yetkileri ele almaktadır. Hizmet alanlarının genişlemesi dolayısıyla tüm hizmetlerin analbelediye 
tarafından yürütülmesi gerek belediye, gerekse belde sakinleri açısından önemli sakıncalar yaratacaktır. Hiz
metlerden bir kısmını ihdas edilen şubelere bırakmak, buna karşılık da bu şubeleri gerekli yetkilerle teçhiz 
etmek kaçınılmaz yoldur. Ancak hangi hizmetlerin ve hangi yetkilerin şubelere verileceği hizmet gereklerine 
göre en iyi ilgili belediye tarafından tespit edileceğinden şubelere bırakılacak hizmet ve yetkilerin kanunla, sı-
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nırlan'dırıîma'sı yerine ilgili belediye tarafından yönetmeliklerle düzenlenmesinldie fayda mülahaza edilmiştir. 
Yapılacak yönetmelikler, bütünlük ve objektifliğin sağlanması amacı ile İçişleri Bakanlığının onayına ve Res
mi Gazete'de ilana ta'bi tutulmuşlardır. 

Madde 13. — Bağlanan beledi'ye ve köyler ile varsa bağlı işletmelerin ve kuruluşların bütçelerinin tüzel
kişiliğin sona ermesinden İtibaren en çok üç ay sonraya kadar yürürlükte kalmasını öngörmektedir. 9 ve 10 ncu 
maddelerde belirtildiği gibi bağlanan belediye ve köylerle bağlı istetmelerinin personeli için ana'belediye üç 
ay içerisinde yeni kadrolar ihdas ederek anılan personeli bu kadrolara atayacaktır. Belirtilen üç aylık süre içe
risinde bu personelin özlük haklarını eski bütçelerinden almaları gerekli görülmüştür. 

Personelin atama işlemlerinin Ve işçilerin iş© alın malarının belirtilen süreden daha önce tamamlanması 
halinde bütçelerin de daha önce yürürlükten kaldırılacağı talbiidir. Eski belediye başkanının devir teslim iste
mlinin daha önce tamamlayarak görevden ayrılması ühıti maline dayanarak bu süre içerisindeki ita amirliği göre
vinin büyük şehir belediye başkanı veya yerine görevlendireceği birisi taralfından yürütülmesinde fayda görül-
mülştüf. 

Madde 14. — Bağlanan köy ve belediyelerde bağlan rrtadan önce çeşitli kamu kuruluşları taralfından yapımı
na başlanılmış bulunan tesislerin ne şekilde tamamlanacağını belirlemektedir. 

Madde 15. — Bağlanan belediye ve köylerde yaşayan halkın Genel Bütçeye ilişkin çeşitli vergi, resim 
ve harç kanunlarında öngörülen mükellefiyetlere geçiş durumunu düzenlemektedir. 

Madde V6. — Bir tereddüdü gidermek üzere bu kanunun uygulanması vesilesiyle, belediye ve köylerin bü
yük şehir belediyesine bağlanmalsı işlemlerinde 15İ8Ö sayılı Belediye Kanununun - bağlanma ve katılmalara iliş
kin - 7 nci maddesi hükümlerinin uygulannıayacağını vurgulamaktadır. 

Geçidi ,Madde 1. — «Milli Güvenlik Konseyinin II Aralık 1980 günlü ve 17187 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanarak yürürlüğe giren 34 sayılı Kararı uyarınca sıkıyönetim komutanlıkları tarafından hu Kanunun 
yayımı tarihinden önce alınmış ve bu tarihe kadar deği#rilmemiş bulunan bağlanma kararlarının bu kanu
nun yayımı tarihinden sonra da geçerli .olmaya devam edeceğini belirtmektedir. 

Geçidi Madde 2. — Geçici 1 nci maddede belirtilen, daha önce sıkıyönetim komutanlılklarınca alınmış olup 
geçerliliği devam eden bağlanma kararlarının bu kanunun getirdiği hükümler karşısında ilgililerce yeniden 
gözden geçirilmesini öngörmektedir. 

17 ve 18 nci maddeler, Yürürlük tarihi ve yürütme merdi ile ilgilidir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
MUM Güvenlik Konseyi 1 Ekim 1981 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/129 

Karar No. : 66 

MM Güvenlkk Komseyl Başkiadhğuııa 

Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hakkında Ka
nun Tasarısı Komisyonumuzca incelenmiş görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi 12 Eylül Kollama ve Koruma Harekâtından sonra büyük kentlerin çevresindekıi belediyeler 
hizmet bütünleşmesini sağlamak amacıyla analbelıediyelere bağlanmışlardır. Milli Güvenlik Konseyinin 
11 Aralık 1980 gün ve 17187 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 34 sayılı Kararına uygun olarak yapılan ve 
bugün için sorun doğurmayan bu uygulamanın normal siyasal döneme geçildiğinde hukuki dayanağı tartış
ma konusu olabilecektir. Hem bu kararın, hem de gelecekte doğacak ihtiyaçlar nedeniyle yapılacak bağlan
maların yasal dayanağını sağlamak maksadıyla bir kanun çıkarılması uygun mütalaa edilmektedir. Ayrıca 
bütün birleşmelerin uyumlu olarak yapılabilmesi için objektif ve gendi esasların daha önceden tespit edilme
si şarttır. Bu amaçla hazırlanmış tasarının; 
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Amaç ve kapsamını düzenleyen 1 nci maddenin aynen muhafaza edilmesi, belediyelerin bağlanması ile 
ilgili genel esasları düzenleyen 2 nıcıi madde ile köylerin bağlanması ile ilıgilli geneli esasJıarı düzenleyen 3 ncü| 
maddenin aynen muhf aza edilmesi, 

Tüzelkişiliğin nasıl sona ereceğini düzenleyen 4 ncü maddenin aynen muhafaza edilmesi, 
(Envanterlerin nasıl yapılacağına ve saklanacağına ilişkin 5 nci maddenin aynen muhafaza edilmesi, 

Plan, yönetmelik ve tarifeleri düzenleyen 6 nci maddenin aynen muhafaza edilmesi, 
Yenıi sınır tespiti hakkındaki 7 nci maddenin aynen muhafaza edilmesi, 
Belediye Başkan ve Meclis üyelerinin görevlerinin sona erme şeklini hükme bağlayan 8 nci maddenin ay

nen muhafaza edilmesi, 
Bağlanan belediye personelinin durumu ile bağlanan köylerde görevli personellin durumuna açıklık ge

tiren 9 ve 10 ncu maddelerin ve bunların maili haklarını düzenleyen 11 nci maddenin aynen muhafaza edil
mesi, 

Belediye şubelerine tanınacak yetkileri düzenleyen T2 nci maddenin aynen muhafaza edilmesi, 
Bağlanan belediye ve köylerin bütçeleri ile bu bütçelerin ita amirliğini düzenleyen 13 ncü maddenin ay

nen muhafaza edilmesi, 
Bu kuruluşların bağlanma tarihinden önce başlamış ve devam eden işlerin ne yolda ve hangi esaslara 

göre devam edeceğini düzenleyen 14 ncü maddenin aynen muhafaza edilmesi, 
Vergi uygulamaları ile ilgili 15 nci maddemin aynen muhafaza edilmesi, 

Hangi hükümlerin uygulanmayacağım vazeden 16 nci maddenin aynen muhafaza edilmesi, 
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 11 Aralık 1980ı gün ve 17187 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli 

Güvenlik Konseyinin 34 sayılı Kararı uyarınca atamış Bağlama Kararları ile bunlara ilişkin uygulamaları 
düzenleyen geçici 1 nci ve geçici 2 nci maddenin aynen muhafaza edilmesi, 

Yürürlük maddesi olan 1,7 ve Yürütme maddesi lOİan 18 nci maddelerin de aynen muhafaza edilmesi, 
Uygun mütalaa edilmiştir. 
Tensiplerine arz olunur. 

Komisyon Başkam 
Cumhur EVCİL 

Kur. Atb 

Üyo 
Bengi DUYGU 

;tmar ve İskân Bak. 
iMetoopolitan D. Uzm. 

Üye 
Mustafa GÖRSON 
(Maliye (Bakanlığı 

Gelirler Gen. Müd. Bş. Yrd 

Proje Yetkilisi 
Alton ATEŞ 

Muhabere Yarbay 

Üye 
S. Güven BİLSEL 
imar ve liskân Bak. 

Pl. ve îmar Gn. Md. Yrd. 

Üye 
İlhan DÜLGER 
Devlet Planlama 

Teş. Sos. Plan Şb. Md. 

Üy« 
Güzide KARAYÜKSEL 

İller Bankası Avukatı 

Üye 
Cengiz BULUT 

İçişleri ıBak. Maıh. İd. 
Gen. Müd.Yaırd. 

Üye 
Selâhattin GÜM AN 
Köyişleri Bak. Tet. 

Kur. Koor. D. Bşk. V. 

Üye 
Cemalettin BARİŞ KIN 

illler Bankası 
Planlama D. Bşk. Yrd. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1. — Ener/i, içme ve laıHanma suyu, kanalizasyon, ulaşım, toplu taşıma ve imar gibi temel be
lediye hizmetlerinin birbirleriyle uyumlu ve bütünleştirici bir planlama içinde yeterli ölçüde ve verimli bir 
(biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre belediye nüfusu 
300 OOO'i aşan büyük şehirlerin çevresinde bulunan belediye ve İcöyler, bu kanunda belirtilen esas ve usullere 
göre yakınında bulundukları büyük şehir belediyesine 'bağlanabilir. 

Belediyelerin Bağlanması : 

MADDE 2. — Birinci maddedeki esaslar gözönünde tutularak hangi belediyelerin büyük şehir belediye
sine bağlanacağı, %ili belediyelerin meclisleri ile varsa sıkıyönetim komutanlığıma görüşü de alınarak valiMlk-
çe tespit ve içişleri Bakanlığına teklif edilir. 

Valilik teklifinde birinci maddede sayılan hizmetlerden hangilerinin uyumlu ve yeterli bir biçimde hal
ka götürülemediği, kontrolün aksaması nedenleri gerekçeleri ile belirtilir. Teklifte ayrıca, bağlanacak belediye
lerin nüfusu, yerleşim biçimi, uzaklık gibi özellikleri gözönünde tutularak bunların belediye şubesi veya ma
halle olarak bağlanmaları konusundaki valilik görüşü eklenir. Yapılan teklifte, büyük şehir ve ona bağlana
cak belediyelerin gehşme yön ve imkânları da dikkate alınır. 

içişleri Bakanlığı, İmar ve iskân Bakanlığının görüşünü de alarak bu teklifi Bakanlar Kuruluna intikal et
tirir. Bakanlar Kurulu uygun gördüğü takdirde, sözkomısu belediyeler büyük şehir belediyesine bağlanır. 

Baklanlar Kurulu kararımda bu bağlantının mahiyeti de gösterilir, 

Köylerin Bağlanması : 

MADDE 3. — Birinci maddede niteliği yazılı büyük şehrin çevreslinide yer alan ve onunla bütünleşmiş 
olan köyler, yapılacak inceleme sonunda bağlanmalarında zorunluluk bulunduğu kanaatine varıldığı takdir
de, yukarıdaki maddelerde belirtilen usul ve esaslar içinde mahalle olarak ilgili belediyeye bağlanır. 

Bu bağlama nüfus, yerleşim biçimi ve uzaklık gilbi özellikler gözönünde tutularak birden çok köyün tek 
bir mahalle veya belediye şubesi haine getirilmesi şeklinde de olabilir. 

Tüzelkişiliğin Sona Ermesi : 

MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca büyük şehir belediyesine bağlanacak belediye ve köylerin kamu tü
zelkişilikleri, Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılacak devir işleni
lenini müteakip sona erer ve tüzelkişiliklerin sona erdiği tarih Resmi Gazete ile ilan edilir. 

Tüzelkişiliği sona eren belediye ve köyler ile bağlı kuruluşların bütün mal, hak ve yükümlülükleri, her 
türlü borçlan ve alacakları bağlamdıkları belediyeye geçer. 

Büyük şehir belediyesin© bağlanan belediye ve köylerle işletmelerinin gerçek ve tüzelkişiler ile her türlü 
düşkülerinde anılan idareler yerine büyük şehir belediyesi taraf olur. 

Tüzelkişiliği sona eren belediye ve köylerin kurucusu veya üyesi oldukları birliklerdeki üyelik sıfatları so
na erer, mal, hak ve yükümlülükleri katıldıkları belediyeye geçer. 

Devir ve teslim işlemlerine ilişkin esas ve usuller l e düzenlenecek belgeler içişleri Bakanlığınca çıkarı
lacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Envanter Yapılması ve Saklanması : 

MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca tüzelkişilikleri sona erecek olan belediye ve köylerin tüm taşınır ve 
taşınmaz mallarının envanteri, iljgM il idare kurullarının, kaldırılan belediye ve köyler ile bağlantılarının ya
pılacağı büyük şehir belediye ilgilileri arasından görevlendirecekleri kişiler tarafından yapılır. 
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İHTİSAS OECOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİÖÎ METİN 

Amaç ve Kapsam : 

MAD1>E 1. — Tasarının 1 nci maddesinin aynen muhafazası. 

Belediyelerin Bağlanması : 

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesinin aynen muhafazası. 

Köylerin Bağlanması : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ımaddesindn aynen muhafazası* 

Tüzelkişiliğin Sana Ermesi : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesinin aynen muhafazası. 

Envanter Yapılması ve Saklanması : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesinin aynen muhafazan. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bu envanterler il idare kurulunun kararı ile kesin'leşir ve tespit yapan ıfciş'ilerce mallar büyük şehir beledi
yesine en geç iki ay içinde devrolunur. 

Kesinleşen envanterin birer nüshası ilgili il idare kurulu bürosunda ve İçişleri Bakanlığında saklanır. 
Tapu daireleri dahil olmak üzere ilgili kuruluşlarda kayıtlar büyük şehir belediyesinin başvurusu üzerine 

bu envantere göre düzeltilir. Bu düzeltmeler, herhangi bir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

Plan, Yönetmelik ve Tarifeler : 

MADDE 6. — Varlıkları sona eren belediyelerde imar, sağlık, kolluk ve diğer alanlarda uygulanmakta 
olan plan ve yönetmelikler ile tarife kararları, yerlerine büyük belediyenin sözbonusu alandaki plan, yönet
melik ve tarife kararları ikame edilinceye kadar, yürürlükte kalır. 

Yeni Sınır Tespiti : 

MADDE 7. — Büyük şehir belediyesine yeni belediye ve köylerin katılması ile doğacak yemi sınır, 1580 
sayılı Belediye Kanununun 5/'B maddesi hükümlerince yeniden tespit olunur. 

Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi : 

MADDE 8. — Büyük şehir belediyesine bağlanan belediyelerin belediye başkanı ile belediye meclisi üye
lerinin görev ve yetkileri, devir teslim işlemlerinin tamamlanması ile sona erer. Bu durum büyük şehir bele
diye başkanlığınca mahallinde ilan ediir. 

Bağlanan Belediyelerin\Personeli : 

MADDE 9. — Büyük şehir belediyesine bağlanan belediyelerin personeli, kadroları ile birlikte anaibeledi-
yeye geçer. İlgili büyük belediyeler tüzelkişiliğini sona ermesini takiben en çok üç ay içinde bu personel iç'in 
kendi hizmet gereklerine uygun kadroları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hülkümleri uyarınca ihdas 
ederek personeli bu kadrolara atarlar. 

İşçi statüsünde çalışan personelin durumları ve halkları çalışma alanındaki yasalara göre yürütülür. 

Bağlanan (Köylerde Görevli Personelin Durumu '•: 

MADDE 10. — Büyük şehir belediyesine bağlanan köylerde köy bütçesinden ücret alan personel tüzelki
şiliğin sona ermesini takiben en çok üç ay iç'inde belediyede ve ilgili diğer kamu kuruluşlarında durumlarına 
uygun görevlere atanırlar. 

ıBu köyler ayrı mahalle haline getürilmişlerse muhtar ve ihltliyar meclisleri; tüzelkişüliğin sona ermesini ta
kiben mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları halline dönüşerek görevlerine devam ederler. 

Birden çok köy bir mahalle veya belediye şubesi haline getirilmişse, içlerinden mahalle muhtarı ve ihti
yar kurulu görevini yürütecek olanlar valilikçe belirlenir, diğerlerinin bu görev ve sıfatları sona erer. 

Mali Haklar : 

MADDE 11. — Tüzelkişiliği sona eren belediye ve köylerle bunlara bağlı işletmelerde görevli kişiler, de
ğiştirilecek veya yeniden ihdas edilecek kadrolara ve uygun görevlere atanmaları yapılıncaya kadar aylık, 
ücret ve diğer mali haklarını almaya devam ederler. 

Belediye Şubelerine Tanınacak Yetkiler ': 

MADDE 12. — Belediye şubelerinde hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla, büyük 
şehir belediyeleri kendi iş durumlarını ve imkânlarını gözönümde tutarak ve kaynaklar da gösterende beledi
ye şubelerinin yapacakları iş ve işlemleri, yürütecekleri hizmetleri, şube müdürlüklerine devredecekleri yetki-
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(İhtisas Komisyonunun teklif ettiği metin) 

Plan, Yönetmelik ve Tarifler : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesinin aynen muhafazası. 

Yeni Sınır Tespiti: 

MADDE 7. — Tasarının 7 noi maddesinin aynen muhafazası* 

Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi : 

MADDE 8. — Tasarının 8 noi maddesinin aynen muhafazası. 

Bağlanan Belediyelerin Personeli : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesinin aynen muhafazası. 

Bağlanan Köylerde Görevli Personelin Durumu : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesinin aynen muhafazası. 

Mali Haklar : 

MADDE 11, — Tasarının 11 nci maddesinin aynen muhafazanı.. 

Belediye Şubelerine Tanınacak Yetkiler : 

MADDE 12. — Tasarının 12 noi maddesinin aynen muhafazası* 
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(Hükümetin Teklifi) 

teri, çeşitli kanunlarla belediye encümenlerine tanınan yetkilerin belediye şubeleri içinde kurulacak heyetler 
aracılığı ile kullanılma esas ve usullerini yönetmeliklerle düzenlerler. 

Bu yönetmelikler tçişleri Bakanlığının onayı üzerine Resmi Gazetede yayınlanarak uygulanmaya konulur. 

Bütçe ve İta Amirliği : 

MADDE 13. — Bağlanan belediye ve köyler ile varsa bağlı işletmelerin ve kuruluşlarının bütçeleri tü
zelkişiliğin sona ermesinden itibaren en çok üç ay sonraya kadar yürürlükte kalır. 

Bu süre içinde bu bütçelerin ita amirliği, büyük belediyenin balkanı veya yetki vereceği görevlilerden biri 
tarafından yapılır. 

Devam Eden İşler : 

MADDE 14. — Bu Kanunla büyük şehir belediyesine bağlanan belediye veya köylerde çeşitli kamu ku
ruluşları tarafından bağlanma tarihinden önce yapımına başlanmış olan yol, içme ve kullanma suyu, elektrik, 
sulama tesisleri ile diğer tesislerin yapımı hangi safhada olursa olsun, aynı kuruluşlarca, gerekirse gelecek 
yıllar yatırım programlarına da alınmak suretiyle, bağlanmadan önceki şartlarla tamamlanır. 

Büyük şehir belediyesine bağlanan belediyelerde iller Bankası aracılığı ile bağlanma tarihinden önce yapı
mına başlanılmış olan harita, imar planı, yapı, elektrik, içme ve kullanma suyu ve kanalizasyon proje ve tesis
leri, yeni statü içerisindeki nüfus miktarlarına bakılmaksızın, bağlanmadan önceki esaslara uygun olarak ta
mamlanır. 

Vergi Uygulaması : 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerine göre büyük şehir belediyelerine bağlanan köy ve belediyeler hak
kında Genel Bütçeye ilişkin çeşitli vergi, resim ve harç kanunlarında öngörülmüş bulunan ve büyük şehir be
lediyelerine nazaran farklılık gösteren tüm mükellefiyet ve haklara ilişkin hükümler, bağlanma tarihini izleyen 
takvim yık veya vergilendirme dönemi başlangıcından dltibaren, bir yıl süre ile uygulanır. Bu sürenin sonunda 
bağlanan köy ve belediyeler büyük şehir belediyesinde uygulanan hükümlere tabi olurlar. 

Uygulanmayacak Hüküm : 

MADDE 16. — Bu Kanunun uygulanmasında, belediye ve köylerin büyük şehir belediyesine bağlanması 
işlemlerinde 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Geçici Hükümler : 

GEÇtCÎ MADDE 1. — 11 Aralık 1980 gün ve 17187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Güven
lik Konseyinin 34 sayılı Kararı uyarınca Sıkıyönetim Komutanlılklarınca bu kanunun yayımı tarihinden önce 
alınmış olan bağlama kfrarları, bu kanunun yayımı tarihinden sonra da geçerli olmaya devam eder. 

GEÇÎCt MADDE 2. — 11 Aralık 1980 gün ve 17187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Güven-
lik Konseyinin 34 sayılı Karar uyarınca Sıkıyönetim Komutanlıklarınca bağlama işlemlerine ilişkin her türlü 
uygulamalar geçerlidir. Ancak sözfconusu uygulamalar, bu Kanunun 4 nçü maddesinin 2, 3 .ve 4 apü fıkraları 
5 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ve 16 ncı maddesi hükümlerine göre yeniden 
gözden geçirilir. 
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(İhtisas Kcmıijyonumın, teklif «ttiği metin) 

Bütçe İta Amirliği : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesinin aynen muhafazası. 

Devam Eden İşler : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesinin aynen muhafazası. 

Vergi Uygulaması : 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesinin aynen muhafazası. 

Uygulanmayacak Hüküm : 

MADDE 16. — Tasanmn 16 ncı maddesinin aynen muhafazası. 

Geçici Hükümler : 

GEÇtOt MADDE 1. — Tasarının Geçioi 1 nci maddesinin aynen muhafazası. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci maddesinin aynen muhafazası. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 
7 Ocak 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

D. Bakam - Başbakan Yrd. D. Bakanı - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara T. Özcd 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t Öztrak 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. MK N, Özdas 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Boyutken 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Mili Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

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

Güm. ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
İV. Özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S, Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı V. 
K. Cantürk 

EnerjiveTa. Kay. Bakam Turizm ve Ta. Bakam 
S. Bingöl 1. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Köy tş. ve Koop. Bakam 
Af. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
& Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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(İhtisas Komisyonunun teklif ettiği metin) 

MADDE 17. — Tasarının 17 nd maddesinin aynen muhafazası. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nd maddesinin aynen muhafazası. 

»-•-« 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 293 

6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/266) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 Ekim 1981 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-997/06447 

MÎLLt GÜVENLİK 'KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16 . 10 . 1981 (tarihinde ka
rarlaştırılan «6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kamun Tasarısı» flfe gerekçesi 
ekil olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz «derîni. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu konudaki yabancı mevzuat da 'incelenmek suretiyle hazırlanmış ve 1954 
yılında yürüdüğe (konulmuştur. Çeşitli kanun ve kararnamelerde yer alam harcırah hükümlerini bir arada top
layan bu kanun, uygulandığı 30 yıla yakın bir .süre içinde hemen hemen hiç değişikliğe uğramamıştır. Ancak 
zamanla bazı hükümleri, memleketin gelişen ekonomik durumu karşısında ortaya çıkan sorunların çözümünde 
yetersiz kalmış ve .tereddütler giderek artmıştır. Özellikle değişen yaşam şartlarına göre, harcırah ödemeleri gö
rev yolculuklarında yapılan giderleri karşılayamaz bir hale gelmiştir. 

'Bu durum karşısında bu güne kadar alınan dilek ve 'öneriler de dikkate almanak, anılan Kanunun aksa
yan ve yetersiz kalan yönlerinin düzeltilmesi ve günün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla, bazı mad
delerde değişiklik yapılmış ve '(1) sayılı cetvel yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, özellikle harcırah ödemele
rinin yolculuk giderlerini karşılayabilecek bir düzeyde tespitli öngörülmüş ve ayrıca bu Ödemelerin ilerde yeni
den yetersiz bir hale düşmemesi içlin getirilen hükümler, günün şartlarına uyum sağlayabilecek dinamik esaslara 
bağlanmıştır. Bu arada, görev ve çalışma şartları itibariyle aralarında farklılık bulunmayan kimselere yapılan 
ödemelerde eşitlik ve denge sağlanmış, görev yolculukları özellik gösteren (teftiş ve denetim elemanları iie 
seyyar görev yapan ve fiilen arazi üzerinde çalışan) kimselerin durumu ise ayrıca dikkate alınmıştır. 

ıDiğer taraftan Harcırah Kanununun Barem Kanunlarına göre yazılan hükümleri bu kanunu yürürlükten 
kaldıran 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Kamu hizmetlerinde çalıştırılan personellin hizmet şartları, 
atanmaları, ödev, hak ve sorumlulukları ile aylıkları ve diğer özlük işlerini hükme bağlayan» esaslarına göre 
yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle ortaya çıkan eksiklikler giderilmiş ve bu arada dil bakımından anlaşılması 
ve yorumunda güçlük çekilen hükümlere açıklık getiren değişiklikler yapılmıştır. 

MADDE GEREKJÇElLERt : 

Madde 1. —- Harcırah Kanununun 3 neü maddesinin (b) fıkrasındaki «Memur tabiri» Barem Kanunu hü
kümlerine tabi kimseleri, (c) fıkrasınıdaki «Hizmetli tabiri» ise anılan fcanuna tabii olmayan müstahdemler Be 
ödenek veya gündelik karşılığı çalışan kimseleri ifade etmekteydi. 



— 2 — 

Oysa, yürürlüğe konulan personel kanunları ile söz konusu barem kanunu yürürlüklten kaldırılmıştır. Bd 
nedenle, personel kanunu hükümleri gözönünde tutularak «Memur tabiri» ile «Hizmetli tabirimde değişiklik 
yapılmış ve özellikle hizmetli tabirine «'Barem Kanunu hükümlerine tabi olmayan (hademe, odacı, bekçi, kol
cu ve evrak dağıtıcı gibi) müstahdemler» yerine personel kanunlarına göre görev unvanı, hizmet şartları ve hak 
ve yükümlülükleri bunlara benzer durumda olan «Yardımcı hizmetler sınıfı» personeli dahil edilmiş ve günde
lik mukabili çalışan kimseler ibaresi, tarım ve orman işçileri ile iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler şek
linde değiştirilmiştir. Aynı maddeye eklenen (f) ve (g) fıkraları ile de, «Memuriyet mahalli» ve «Başka yer» 
tabirleri tarif edilmiştir. 

Mıadde 2. — Harcırah Kanununun 4 ncü maddesi nin son fıkrasının eski şekline göre hizmetlilerden hade
me, odacı, bekçi, kolcu, evrak dağıtıcı ve işçi gibi mahallen temin ve görevlendirilımeleri mümkün ve mutat 
olan kimselere, sürekli görevle atanmalarında ve benzeri durumlarda haırcırah verilmemekteydi. Ancak, 657 
sayılı IKanun kapsamına alınan söz konusu personel Yardımcı Hizmetler ıSınıfma dahil edilmiş ve bunların 
hizmet alanları ve çalışma şartları ayrıca belirlenmiştir. 

ıBuna göre, belirli bir öğrenimi gerektinmeyen ve mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün bulunan 
bu personele yapılan değişiklikle yalnız yeni ve açıktan tayinlerinde harcırah verilmemesi, ancak yer değiştir
me suretiyle atanmalarında yapacakları giderleri karşılamak amaçlıyla harcırah verilmesi uygun görülmüştür. 
Aynı şekilde mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan işçilere de yeniden veya açıktan 
atanmalarında .harcırah verilmeyecektir. 

Madde 3. — Görev yolculuklarında izlenecek yolu ve kuıManılacak taşıt aracını belirleyen 6 ncı madde, es
ki şekli ile Harcırah IKanunu uygulamasındaki tereddütleri gidermadüği gibi çeşitli şekillerde yorumlara yol aç
makta idi. Anılan maddenin birinci fıkrasında harcırah hesabında esas alınacak yol tanımlanmış olmakla 'binlik
te, aynı maddenin üçüncü fıkrası müstakilen uygulanmakta ve buna göre «Muayyen tarifeli vasıta»lairın is
lediği hallerde takibi hiçbir şekilde mutat olmayan yollar üzerinden harcırah ödendiği görülmekteydi. 

ıBu aksaklığın giderilmesi bakımından sözkonusu maddede yapılan değişikliğe göre, birinci fıkrada önce 
harcırah hesabında esas alınacak yolun tanımı yapılmakta ve harcırahın öncelikle bu yol üzerinden işleyen mu
ayyen tarifeli taşıt araçlarına göre hesaplanması öngörülmektedir. Aynı yol üzerinde hem muayyen ve hem 
de gayrimuayyen tarifeli taşıt aracı işlediği hallerde ise, yol gideri bunlara göre hesaplanacak toplam masraf 
üzerinden verilecektir. Bu durumda, muayyen tarifeli vasıta olsa dahi iki yer arasında «Gidip gelmeye müsait 
ve takibi mutat yol» üzerinde işlemeyen taşıt araçlarına göre harcırah verilmesi mümkün olamayacaktır. 

Madde 4. — Harcırah Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrasının eski şekline göre, «Vekaleten ve mu
vakkat kaza yetkisi ile» başka mahalle gönderilenlere asli görevleri ile gönderüdiklleri görevden daha fazla 
harcırah almaları gereken üzerinden ödeme yapılmakta idi. 

Yapılan değişiklikle sadece «Vekaleten» başka mahalle gönderilenlere bu hükme göre harcırah ödenmesi 
esası muhafaza edilmiş, muvakkat yetkisi ile başka mahalle gönderilenler, fıkra kapsamından çıkarılmıştır. Bu
na göre, ısözkonusu kimselere bu şekilde görevlenıdirilmsleri halinde, asli kadro dereceleri dikkate alınarak 
harcırah ödenmesi gerekecektir. 

Madde 5. — Harcırah Kanununun 8 nci maddesine göre üzerlerinde harcırah verilmesini gerektirecek bir 
görev bulunmayanlardan geçici olarak görevlendirilenlere harcırah ödenmekle beraber, askeri öğrencilerin çe
şitli nedenlerle yurt dışına gönderilmelerinin «Geçici görev» sayılması mümkün bulunmadığından, bunlara bu 
hükme göre harcırah ödenememekte idi. 

Anılan maddeye eklenen bir fıkra ile, henüz rütbe ihraz etmemiş bulunan askeri öğrencilere öğretim, da
vet ve mübadele nedeniyle yurt dışında bulundukları sürece bu kanunun yurt dışı yevmiyelerine ilişkin hü
kümleri de gözönünde bulundurulmak suretiyle teğmen rütbesindeki subayın yurt dışı yevmiyesinin yarısı üze
rinden bir ödeme yapılması sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde '6. — Kanunun 16 ncı maddesinde gösterilen hallerde yer değiştirme giderimin ne şekilde hesapla
nacağı, 46 ncı maddenin 2 nci fıkrasına atıfta bulunulmaık suretiyle belirtilmekte idi. 

Ancak, yer değiştirme giderinin hesabında esas tutulacak kilometre veya deniz miloınıin tespit esasları yeni 
şekli ile 47 nci maddede yer aflldığından, 16 ncı maddenin 1 nci fıkrası bu düzenleme dikkate alınarak değiş
tirilmiştir. 

Milli-Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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iMaidde 7. — Harcırah Kanununun 17 nci maddesinin birimci fıkrasında, «Milletlerarası anlaşmalar» ge
reğince yabancı ülkelere gönderilenlere verilecek harcırahın esas.ve şartları gösterilmekle birlikte; «Askeri 
birlikler» halinde uluslararası tatbikat ve manevralara katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli 'ile açık deniz 
eğitimine katılan askeri öğrencilere harcırah verileceğine dair bir hüküm yer aıimamış ve buna göre birlik halin
deki askeri personelin tatbikat ve manevralar sırasında tüm ihtiyaçları karşılanmakla beraber, yurt dışındaki li
man, hava alanı ve şehirlerde kaldıkları süre içindeki bir takım zorundu ihtiyaçlarına karşılık herhangi bir 
ödemede bulunulamamakta idi. 

ıBu durum gözönünde tutularak anılan maddeye bir fıkra eklenmek suretiyle söz konusu personelin bu gibi 
küçük ihtiyaçları karşılamak üzere, Harcırah Kanununa tabi olanlara 'hak kazandıkları gündeliklerin 1/3'ü, as
keri öğrencilere teğmen rütbesindeki subayın müıstehak olduğu gündeliğin l/3*ü, erbaş ve erlere ise en düşük 
gündelik miktarının 1/5'i oranında yurt dışı gündeliği verilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 8. — Harcırah Kanununun 18 nci maddesi, barem kanunu hükümlerine parelel olarak mesleki ye
terlik veya sağlık durumlarının tespiti ile sınav için veya tedavi amacıyla başka yere gönderilen kimselerden sa
dece memurlara harcırah verilmesini hükme bağlamış bulunmaktaydı. 

Gerçi 657 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yö
netmeliği hükümlerine göre özellikle tedavi amacıyla başka yerlere gönderilen yardımcı hizmetler sınıfına da
hil hizmetlilere de harcırah verilmekteydi. Ancak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi bakımından bu hu
susun kanunda değişiklik yapılmak suretiyle beliftilme si zorunlu olmuştur. Bu nedenle 18 nci madde «Yardım
cı hizmetler sınıfınaı» dahil personelin de aynı maddeye göre verilecek harcırahdan yararlanabilecekleri şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Kanunun 22 nci maddesine göre harp zaruretleri dolayısiyle memuriyet mahallerinıi terk et
mek zorunda kalan memur ve hizmetliler ile bunların aileleri efradına kurumlarınca gösterilecek yere kadar, 
yer gösterilmediği takdirde en yakın vilayet ve kaza merkezine kadar harcırah verilmektedir. 

Bu hükme göre, olağanüstü haler dolayısıyla yurt dışımdan yurt içine veyahut yurt dışında başka bir 
yere gönderilen aile afradı için harcırah verilmesi mümkün (bulunmamakta idi. Bu maddeye eklenen bir 
fıkra ile, ıbu şekilde gönderiHem aile efradına sadece aile masrafı ödenmesi sağlanmış bulunmaktadır^ 

Madde 10. — Kanıunıun 28 nci maddesi, asi görevleri salbit olmakla birlikte görevli olarak belediye sınır
lan içinde btir yere bir vasıta ile gidenlere verleoek yol gideri esaslarını göstermektedir.; Ancak, maddenin 
eski şekline göre yol gideri verilebilmesi için gidilecek yerin belediye sınırlan içinde olttnıası ve bir vasıta ile 
gidiitebilıecek uzattıkta bulunması gerekmekte idi.] 

Bu durumun, yani gidilen yerin belediye sınırları içimde mi yoksa dışımda mı olduğunun tespiti zorunlu 
olmakla birlikte, bazı şehirlerimizin hızla gelişmesine paralel olarak nüfusu artmış ve yerleşim sahası aşın 
derecede büyümüştür. Başka bir deyişle bu büyüme 'belediye sınırları dışıma taşmıştır. îşte bu durum dik
kate alınarak anılan maddede yapılan değişiklikle, konuya yeni bir çözüm getirilmeye çalışılmış ve belediye 
sınırları yerimö 3 moü maddemin (f) fıkrası ile tarif edilen memuriyet mahalli esas atamıştır. Böylece eskiye 
göre belediye sınırlan dışında kalmakla birlikte şehrin devamı niteliğinde olan yerleşim bölgeleri de memu
riyet mahalli içimde kalbul edilecek ve bu gibi yerlere geçici olarak gömderilerJere sadece yol gideri verile-
odctir* 

Madde 11. — Harcırah Kanununun 29 ncu maddesinin eski şekli ile yurt dışımda yolculuk edilecek va
sıtalara ilişkin mevkiler aykık ücret tutarlarıma göre belirlenmiş iken yapılan değişiklikle - 657 saydı Kanunla 
getirilen sisteme uygun olarak - söz konusu vasıtaların mevkileri kadro dereceleri itibariyle tespit olun
muştur. Buma göre tren ve vapurla yapılacak yolculuklarda aylık dereceleri 1 - 4 olanlar 1 nci, 5 - 1 5 olan
lar ise II nci mevkide yolculuk edecekler ve yol giderleri buna göre1 ödenecekıtir. Öte yandan, uçakla yapıla
cak yurtdışı yolculuklarında birinci sınıf ve turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenecek kimseler görev ün-
vamlan itibariyle ayrı ayn gösterilmiştir. 

Madde 12. — Yurt içi gündeliklerimin tespit esaslarını belirleyen Harcırah Kamununum 33 ncü madde
sinde, gündeliklerin her yıl bütçe kanunları ile saptanması ömgörüknüş; ayrıca gündeliklerim aylık veya ücret 
tutarlarıma göre asgari ve azami oranları ile tespit edilebilecek en az gündelik miktarı belirlenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 293) 
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Buna rağmen bütçe kanunlarında gündeliklerin tespiti sırasında söz konusu maddenin miktar ve oranla
ra ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilerek, gündelikler bütçe imkânları da dikkate alınarak ser-
böst olarak saptanmakta; özellikle teftiş ve denetim elemanlarına görevli olarak mıntıka merkezleri haricine 
gidip gitmediklerine bakimaksızın görev yaptıkları günlerin tamamı için gündelik ödenmesi sağlanmakta 
idi. 

Sözü edilen maddede yapılan değişikliklerle gündeliklerin yine bütçe kanunları ile tespiti benimsenmiş; 
unıvanlan itibariyle sayılan, teftiş ve denetini elemanlarına ise görev merkezi, mıntıka merkezi, grup merkezi 
veya devamlı ikamet ettikleri yerler dışında (Türkiye, bölge veya £1 düzeyinde) görev yaptıkları günler için 
ve devlet memurları gündelikleri esas alınarak gündelik verilmesi ilkesi getirilmiştir. Buna göre; 

a) Türkiye düizeyiınde görev yapanlara 1 nci derece memur gündeliğinin % 50 fazlası, 
ıb) Bölge düzeyinde görev yapanlara 4 ncü derece memur gündeliği, 

c) ti düzeyinde görev yapanlara 4 ncü derece memur gündeliğinden aşağı olmamak üzere kadro derece
lerine göre müstehak oldukları miktar, 

Üzerinden gündelik Ödenecektir. 
öte yandlan durumları özelik gösteren Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel müdürlük

lerince düzenlenecek yurt içi turne faaliyetlerine katılan personelin gündeliklerinin de bütçe kanunları ile 
ayrıca tespiti öngörülmektedlir. 

Madde 13. — Kanunun 34 ncü maddesinin eski şekline göre yurt dışı gündelikleri, önce yurt içi gün
deliklerine uygulanacak azami katsayılar itibariyle Bütçe kanunları ile tespit edilmekte, ödemelere esas 
miktarlar ise Maliye1 Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ayrıca ıbelürlenmekte idi. 

Yapılan değişiklikle Bütçe kanunları ile yapılan ve hiçbir yararı bulunmayan tespit lişlıemti kaldırılmış; gün
deliklerin gidilecek memlekete, mıemur ve hizmetlilerin aykk derecelerine ve gönderilme sebeplerine göre 
Maliye' Bakanlığının teklifi üzerine doğrudan Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edlmesli benimsenmiştir! 
Ayrıca geçici görevle yunt dışına gönderilenlerden yemeleri ve yatmaları sağlananlar ile yaibancı devlet veya 
kuruluşlar tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılanların gündelillderiınden 'bu ödemelere karşılık 
yapılacak indirim oranlan gösterilmiştir? 

Madde 14* — Kanunun 36 ncı maıddesiıne göre, mahkûm veya mevkufların sevkinö memur edilen' veya 
idari ve güvenlik sebepleriyle verilen refakat görevi ile bağlı oldukları vilayet sınırları dışına gönderilen jan
darma eratına içişleri ve Maliye bakanlıklarınca müştereken tespit edilen miktarlar üzerinden yevmiye veril
mekte idi. 

Ancak, aynı şekilde' görev yapan özellikle firar ve izinsiz eratın yakalanması, ve götürülmesine memur 
edilen diğer erbaş ve erlere de görevleri sırasında yapacakları masraflara karşılık bir ödemede bulunulmak 
amacı ile maddede yapılan değişiklikle «Jandarma eratı» ibaresi yerine «erbaş ve erler» ibaresi getirilmiş-
tür. 

Madde 15. — Kanunun 37 nci maddesinin eski şekli ile, mesleki bilgilerini artıırmalk amacıyla görev 
mahalli dışındaki kurs veya okullara gönderilenlere, geçici görevle gönderilen emsallerine ödenen miktarını 
1/2'sini geçmemek üzere gündelik verilmekte idi. Ancak bu gündeliklerin yapılan giderlerin bıir kısmını da
hi karşılayamadığı dikkate alınarak 37 nci maddede yapılan değişiklikle bu ödemeler artırılmış ve memu
riyet mahalli dışına kurs veya staj amacıyla gönderilenlere gündelik ödenmesi kabul edilmiştir. 

Buna göre, yatacak yer sağlananlara kadro dereceleri itibariyle hak kazandıkları gündeliklerin 2/3'ü, 
Bağlanmayanlara ise tamamı ödenecek, şayet bunlardan iaşe edilenler varsa iaşe (bedelleri bu miktarlardan 
indirilecektir. 

Madde 16. — Harcırah Kanununun 39 ncu maddesinin eski şekline göre asli görev yerlerinin bulunduğu 
şdhir ve kasabaların belediye sınırları (içinde geçici Olarak başka bir tarafa gönderilenlere' (bıir vasıta ile 
gidebilecek uzaklıkta ofliması şartıyla) yol gideri verilmekle beraber, gündelik ödenmesi mümkün bulunma
makta ve belediye sınırları dışıma aynı sekide gönderilenlere ise görev yaptıkları süre itibariyle belirli mik
tarda gündelik verilmekte idL 
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Burada en önemli husus gidilen yerin belediye sınırları içinde veya dışında olduğunun tespiti olmakla 
birilikte, bazı şehirlerimizin nıülfus ve yerleşim sahası itibariyle hızla büyümesi karşısında belediye sınırları 
önemini kaybetmiştir. Bu nedenle gündelik ödenmesinde belediye sınırlarınım esas alınması mıüimkün değildir. 

'Bu durum dikkate alınarak anılan maddede yapılan değişiklikle, belediye sınırlan yerine 3 ncü madde
min (f) fıkrasında tarif edilen memuriyet mahalli esas alınmış ve ancak memuriyet mahalli dışıma geçici 
görevle gönderilenlere gündelik ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 17. — Harcırah Kanununun 42 nci maddesi ile, yurt içinde ve dışında aynı şahsın geçidi görev 
süresinin 3 aydan fazla devam etmesi halinde bu müddetin ilk 90 günü için tam ve müteakip müddet için 
de 2/3 oranında yevmiye venilmesi kabul edlmiş, ancak yurt içinde aynı yerde, aynı iş için, aynı şahsa 
180 günden fazla yevmiye verilemiyeceği hükme bağlanmış idi. 

Yapılan değişikliğe göre; 

a) Yurt içimde 1 yıllık devre zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 gün için tam gündelik 
ödenmesi sağlanmış, ancak bu süreyi aşan görevlendirmeleri için gündelik ödenmemesi benimsenmiştir. 

b) Yurt dışında 'ise, ilk 180 gün için tam, müteakip günler için de 2/3 oranında gündelik ödenmesi kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca, bu maddenin 3 ncü fıkrasında sayılan personele ilave olarak Hükümeti temsilen uluslararası kon
feranslara katılanlar ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlendirilenlere (Sıkıyönetim Mahkeme
lerinde görevlendirilenler dahil) bu maddenin kısıtlayıcı hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 18. — Kanunun 44 ncü maddesine göre aile masrafı, aile efradından herbiri için memur veya hiz
metlinin müsıtehak olduğu yol gederinin tamamı ile yevmiyenin yarısından oluşmakta iken, bu maddede 
yapılan değişiklikle aıile masrafı içindeki yevmiye, aile efradından herbiri için memur veya hizmetlinin 
müstehak olduğu miktara yükseltilmiştir. 

Madde 19. — Harcırah Kanununun 45 nci maddesine göre, yurtiçi yer değiştirme gideri kilometre veya 
deniz mili başına verilen ücret ile memur veya hizmetlinin aile efradı olup olmadığına göre 2 veya 4 günde
lik üzerinden ödenen miktarın toplamından oluşmakta üdıi. > Bu ödeme yer değiştirme suretiyle atanmaları 
yapılan personeldin taşınma giderlerini karşılayamadığı gibi, değişen ekonomik duruma ve artan taşıma fi
yatlarına göre önemini giderek yitirmiştir. Bu durumun giderilmesi, yapılacak ödemede ekonomik duru
ma göre artış sağlamak ve hiç olmazsa sürekli görevle atananların yapacakları giderleri karşiıliamak amacıy
la söz konusu madde değiştirilmiştir. 

(Buna göre, yurtiçi yer değiştirme gideri yine iki unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan kilometre veya deniz 
mili başına verilecek ücretin Bütçe Kanunlarında gösterilmesi öngörülmüş; aile efradı bulunup bulunmadı
ğına göre ödenecek kısmın' ise, memur veya hizmetlinin kendisi için aylık veya ücret tutarının yarısı, aile 
efradından her biri için de 1/5 üzerinden hesaplanması kabul ediltrrıiştir. 

Ancak, yurtiçi yerdeğiştirme giderinin aie efradı bulunup bulunmadığına göre ödenecek kısmının toplamı, 
ilgilinin aylık veya ücret tutarını geçemeyecek; bunlardan aylıkları dördüncü derecenin birinci kademesinden 
aşağı olanlar için ise ken'dıi aylıkları yerine dördüncü derecenin birinci kademe aylığı hesaplamaya esas alı
nacaktır, 

(Madde 20. — Kanunun' mevcut şekline göre 47 nci maddede yer alan yurt dışı yer değiştirme masra
fı ile ilgili hüküm, ilgisi nedenliyle bu defa 46 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Yeni hüküm, eskiden sadece kilo olarak yapılmış olan tespiti terk etmekte ve yurtdışı yer değiştirmeler
de de yurt içindeki yer değiştirmelerde uygulanacak olan sisteme paralellik getirmektedir. Ancak, yurt 
içinden farklı alarak: 

a) Yerdeğiştirme giderinin memur veya hizmetlinin aile efradı bulunup bulunmadığına göre ödenecek 
kısmı, iîgjiiye yurdışında ödenecek aylık veya ücret tutarını geçmemek üzere; kendisi için bu aylık tutarının 
yarısı, aile efradından her biri için de beşte biri oranında hesaplanacak, 

b) Kilometre veya deniz mili başına verilecek miktar ise, yurtdışı aylık veya ücret tutarının bir buçuk 
katını geçmemek üzere, yurt içinde kilometre veya deniz mili için tespit olunan miktarın iki katı üzerinden 
ödenecektir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 



— 6 — 

Ancak, yurtdışına gidişte yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak yer değiştirme giderinin yarısı verilecek
tir. 

Madde 21. — Yurtdışı yer değiştirme giderine iişkıin hükümlerin yer aldığı Harcırah Kanununun 47 nci 
maddesi yeniden düzenlemiş olup, yurtiçi ve yurtdışı yer değiştirme giderlerimin unsurları ve miktarına dair 
45 ve 46 ncı madde hükümlerine göre yer değiştirme giderinin hesabında esas alınacak kilometre veya deniz 
malinin ne şekilde tespit edileceğinû göstermektedir. 

Yer değiştirme giderinin hesabında dikkate alınacak kilometre veya denıiz mili, prensip olarak iki yer arasında 
gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yoluna göre belirlenecek; yurtdışı yer değiştirme giderinin hesa
bında esas alınacak kilometre veya denıiz m ü ise, ülkeler ve bölgelere göre Maliye Bakanlığınca ortalama 
miktarlar itibariyle ayrıca tespit edilecektir. 

Madde 22. — Kanunun yürürlükteki 48 nci maddesine göre belediye sınırları içinde gezici olarak görev 
yapan tahsildar, tebliğ memuru, müvezzi, muakkip, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere bu kanuna tabi 
kurumlarca işletilen vasıtalarda yolculuk edebilmeleri için birer seyahat kartı verilmekte idi. 

(Bu maddede yapılan değişiklikle «(Belediye sınırları» yerine 3 ncü maddenin (f) fıkrasında tarifi yapılan 
«Memuriyet mahali» esas alınmış ve yukarıda sayılan memuriyetlere evrak tevzi memuru, yoklama memuru, 
satınalma memuru, mubayaa memuru, dağıtıcı, veznedar ve mutemet görev unvanları eklenmiştir, 

Madde 23. — Kanunun 49 ncu maddesine göre, görevleri gereği şehir ve kasabaların belediye sınırları 
dışında ve belirli bir bölge içinde gezici olarak görev yapan kimseler unvanları itibariyle sayılmış olup, bunlara 
gündelik ve yol gideri yerine aylık veya ücret tutarlarının % 30'undan fazla olmamak üzere ilgili Bakanlık
lar ile Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktarlar üzerinden tazminat verilmekte M. 

Ancak Bütçe Kanunlarına konulan hükümlerle sözkonusu maddemin görev unvanlarına ve tazminatın sap
tanması usulüne ilişkin hükümleri uygulanmamakta ve tazminat miktarı Bütçe Kanunları ile tespit edilmekte
dir. 

Bu mâdenle, anılan maddede yapılan değişiklikle uygulanması daha kolay ve günün şartlarına uygun esas
lar gdtiirilmıeye çalışılmıştır. Buna göre, siözkonusu tazminat miktarları her yıl Bütçe Kanunlarında gösterile
cek; bu ödemeden yararlanacak personel iıse, 3 ncü maddenin (f) fıkrasında tarifi yapılan memuriyet mahallî 
dışında ve belirli bir görev bölgesi (İl Ve bölge sınırları) içinde çalışanlardan, görev unvanı i e iş ve çalışma özel
likleri dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecektir. 

Madde 24. — Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin eslkli şekline göre Bütçe Kanunları île tespit edil
mekte olan gündelik karşılığı tazminatlar 1, 2, 3 ve 5 nuimaralh bentlerde yazılı olan memur ve hizmetlilere 
arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için ödendiği halde, 4 numaralı benltde yazılı olan toprak komisyonları 
elemanlarına Ankara dışında görevle geçirdikleri günler için ödenmekte idi. Öte yandan sözkonusu tazminat
lar geçici görevle gönderilenlere ödenen gündeliklere göre daha düşük miktarda tespit edildiğinden, bu mad
de kapsamına girenlerden görev bölgeleri dışına gönderilenlere daha az bir ödeme yapılmakta ve böylece ge
çici görevle gönderilenler arasımda farklılıklar meydana gelmekte îdi'. 

Bu riedenle anılan maddede yapılan değişiklik sonucunda, nitelikleri yaptıkları görev ve çalışma şartları iti
bariyle aynı durumda olan personele verilecek tazminatın Ödeme esası ve şartları arasındaki farkMılk kaldırıla
rak, tazminatın Toprak Komisyonları elemanları dahil tüm personele arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler 
için ödenmesi öngörülmüş; asıl görev bölgeleri dışına gönderilmeleri halinlde ilse, kendilerine bu tazminatlar 
yerine genel hükümlere göre gündelik ödenmesi sağlanmıştır. 

Madde 25. — Kanunun 51 nci maddesine göre devletin resmi misafiri veya ziyaretçisi olarak Türkiye'ye ge
len yabancılara refakat etmekle görevlendirilen memurların bu kimselerle yolculuk ve ikamet edecekleri dik
kate alınarak bunlara, bu Kanunun genel esaslarına göre tespit olunan harcırah ödenmeyerek, tanızflm edecekleri 
müfredatlı hesap pusulasında gösterilen gerçek masraflar ödenmektedir. 

Bu maddede yapılan değişiklikle, devletin resmi misafiri ve ziyaretçisi olarak gelen yabancılara refakat 
eden memurlar yanında, başka bir resmi görevle Türkiye'ye gelen yabancılara refakat eden memurlara da 
aynı şekilde harcırah yerine gerçek masraflarının ödenmesi kabul edilmiştir. 
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Madde 26. — 6245 sayılı Kanunun 52 nci maddesi, 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarühfte uygulanmakta 

olan eslkü 5887 sayılı Harçlar Kanununun bazı maddelerine atıfta bulunmakta idi. Ancak 5887 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmış ve atıfta bulunulan hususlar başka kanunlarla yeniden düzenlenmiş bulunduğundan, 
anılan maddenin de buna göre yeniden düzenllenınesi gerekmiştik". 

Madde 27. — Kaldırılan hükümlerle ilgii bu madde yurtdışı görev harcırahının 46 ve 47 nci maddelerle 
yeriîden düzenlenmesi nedeniyle hükümsüz halle gelen (2) sayılı cetvel ile; uygulamada paraüeüik sagUantaası 
amacıyla üniversite öğretim üyelerin'in yol giderlerini düzenleyen 1765 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinli ve 
1319 sayılı Emlâk VergM Kanununun geçici 5 nci rnıad iesirii yürürlükten kalldırmaktadır. Ayrıca, DevDet Ti
yatroları ile Devlet Opera ve Balesi sanaıtçllarının ve bir kısım personelinin gündeliklerini maktuen beliıDmek-
<tıe oîan hükümler de bu kanunun 8 nci maddesi l e yapılan yenli düzenleme nedeniyle geçersiz halle gelmdış ol
duğundan bu hükümler de ilp'tal edilmektedir. 

Madde 28. — 6245 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvel, eski barem kanunlarına göre düzenlenmiş ve kamu 
görevlerindeki derecelendirme özelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulamaya konulmasından 
bu yana önemi ölçüde değişmiş bulunduğundan, sözkonusu cötvel yeni durum da dikkaıte alınarak yenSden 
düzentenmişltir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 20 Kasım 1981 

Esas No. : 1/266 
Karar No. : 109 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 22.10.1981 tarihinde Bakanlar Kurulunca Milli Güvenlik Konseyi Baş
kanlığına arz olunan «6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi; 6245 sayılı Harcırah Kanunu 1954 yılında yürürlüğe girmiştir. 1954 yılından günümüze ka
dar anılan kanunda önemli bir değişiklik yapılmamış ve her geçen gün ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmış
tır. Değişen yaşam koşulları ve ekonomik yapı karşısında harcırah ödemeleri, görev yolculukları gibi konular
da kanuna göre ödenen miktarlar yapılan giderleri açık şekilde karşılayamaz duruma gelmiştir. 

Yıllarca eksikliği ve yetersizliği hissedilen ve bir an önce dinamik yapıya kavuşturulması gereken kanunun 
değişikliğini içeren tasarı Korriisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve maddelerinin incelenmesine geçilmiştir. 

Bu inceleme sonucunda; 
Tasarının adı, diğer değişiklik kanunlarında olduğu gibi «6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir., 
Tasarının tümü üzerinde yapılan incelemede, 6245 sayılı Harcırah Kanunun bazı maddelerinin tamamen, bazı 

maddelerinin kısmen değiştirilmekte olduğu, bazı maddelere ise ilave hükümler getirildiği görülmüştür. Kıs
men değiştirilen ya da ek hükümler getirilen maddelerde gerek ifade ve gerek fikir yönünden bütünlüğü ko
rumak amacıyla, bu gibi maddelerin tümüyle yeniden tanzimi benimsenmiştir. 

Madde 1. — Hükümet tasarısında Harcırah Kanununun 3 ncü maddesindeki tariflerden değişiklik yapılan 
*Memur» ve «Hizmetli» tarifleri arasında girişimi önlemek amacıyla «Memur» tarifine (yardımcı hizmetler 
sınıfına dahil personel hariç) ibaresi eklenmiştir. Yeni getirilen «Memuriyet mahalli»nin tarifi, ise esasta bir 
değişiklik yapılmadan, daha açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu tarife göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük şehirlerin belediye sınırları dışında kalmakla beraber belediye hizmetlerimin götürüldüğü veya bu şehirle-
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rın uevamı niteliğinde bulunan yerleşim alanlarına (Örnek olarak, istanbul'dan Yarımburgaz veya Hastal'a, 
Ankara'dan Etimesgut'a) kurs veya görev amacıyla gidiş ve gelişlerde gündelik verilmeyecektir. 

Ayrıca, Kanunun adını ve esasını teşkil eden «Harcırah» tabiri, unsurları ile uyumlu bir şekilde tarif edile
rek maddeye eklenmiştir. 

Madde 2. — Tasarıda Harcırah Kanununun 4 ncü maddesinin 6 ncı bendinde yapılan değişiklikle hükümlü 
tutuklu ve gözetim altında 'bulundurulanların şevkinde görevlendirilen erbaş ve erlere harcırah verilmesini sağ
layıcı düzenleme getirilmiş ve bunun dışında erbaş ve erlerin güvenlik gibi amaçlarla refakatle görevlendiril
meleri hal'nde de harcırah verilmesini temin eden «ya da refakatle» ibaresi eklenmiştir. 

Aynı maddenin son fıkrasında hizmetlilere verilecek harcırah yönünden yapılan değişiklik geniş bir uygula
ma alanı getirmektedir. Ancak, halen uygulamada bir noksanlık olarak görülen, naklen atamalarda harcırah 
verilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 3. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun yürürlüğe girmesinden bu yana harcırah hesabında esas alı
nacak yolu ve taşıtı belirleyen bu madde en çok tereddütlere yol açan bir hüküm olmuştur. Uygulamada de
vam eden bu aksaklığı gidermek amacıyla tasarı ile yeni bir düzenleme getirilmiştir. Ancak bu düzenlemenin de 
tatbikatta bazı yanlış anlamalara yol açabileceği düşünülerek, madde hükmü tasarı gerekçesinde ortaya konulan 
amaca daha uygun /bir ifadeye kavuşturulmuştur. Bu düzenlemenin amacına uygun olarak bir kaç örnek ver
mek gerekirse; 

— Antalya ile İsparta arasında harcırah hesabında esas tutulacak yol ve taşıt, Antalya - Mersin vapur, 
Mersin - İsparta tren olarak değil; Antalya - İsparta otobüs, 

— Ankara ile İstanbul arasında tren, 
— Ankara ile Konya arasında otobüs, 
— Giresun'dan Ankara'ya seyahatte, Giresun - Samsun arasında vapur ve Samsun - Ankara arasında tren 

olarak değil, Giresun'dan Ankara'ya otobüs esas alınacaktır. 
Madde 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasında tasarı ile getirilen vekaleten atanma ile il

gili paragraf metinden çıkarılmış, harcırahın verilmesinde kadro derecesi yerine, fiilen alınan aylık derecesi 
esası getirilmiştir. 

Madde 5. — Aynı Kanunun 8 nci maddesine eklenen fıkra esasta benimsenmiş olmakla beraber ifade ve 
terim düzeltaıeleriyle madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 6. — Aynı Kanunun aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelere geliş, gidişte aile harcırahını 
düzenleyen 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki madde numaraları düzeltmesine, ilgili maddede Komisyonu
muzca yapılan değişiklik nedeniyle gerek kalmamıştır. Ancak, 16 ncı maddenin birinci fıkrasındaki «seferber
lik ve fevkalâde hallerde» ki ibaresi kaldırılmıştır. 

Madde 7. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinin sonuna, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara 
katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının harcırahını düzenlemek amacıyla, eklenen fıkrada, erbaş ve erle
re 1/7 oranında gündelik verilmesini sağlayacak şekilde değişiklik yapılarak benimsenmiş ve madde yeniden 
yazılmıştır. 

Madde 8. — Aynı Kanunun, ehliyet tespiti, imtihan, havadeğişiimi ve tedavi için başka yerlere gönderilenle
rin harcırahını düzenleyen 18 nci maddesinde, tasarıda yapılan değişiklikle yardımcı hizmetler sınıfına dahil 
personelin de bu haktan yararlanmasını sağlayan hüküm benimsenmiştir. Ayrıca, havadeğişimi maksadıyla gön
derilenlere gidiş ve dönüşlerinde yol masrafına ilave olarak gündelik de ödenmesi ve tedavi maksadıyla gön
derilen aile fertlerine de harcırah verilmesini öngören değişikliklerle madde yeniden benimsenmiştir. 

Madde 9. — Aynı Kanunun olağanüstü haller dolayısıyla memuriyet mahallini terketmek mecburiyetinde 
kalanların harcırahını düzenleyen 22 nci maddesinde yapılan değişiklik benimsenmiş olmakla beraber yurt dışın
daki uygulamada aile fertlerinin Dışişleri Bakanlığınca veya bağlı bulundukları kurumlarca yurt dışından yurt 
içine çağrılması veya yurt dışında başka bir ülkeye ya da aynı ülke içinde başka bir yere gönderilmesi Baş
bakanlık makamının uygun görüşüne bağlanmıştır. 

Madde 10. — Aynı Kanunun şehir ve kasabalar içinde yol masrafını düzenleyen 28 nci maddesinde, 
tasarı ile «memuriyet mahalli» tarifine uygun olarak yapılan değişiklik benimsenerek madde yeniden yazıl
mıştır. Madde başlığı da buna göre düzenlenmiştir. 

Miffi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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Madde 11. — Aynı Kanunun yurt dışında yol masrafını düzenleyen 29 ncu maddesinde, uygulamadan ka
zanılan tecrübeler ve bütçe kanunlarında yer alan hükümler dikkate alınarak tasarı ile getirilen değişiklik 
benimsenmiş olmakla beraber, terim ve ifade uyumunu sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 12. — Yurt içinde verilecek gündeliklerin miktarını düzenleyen aynı Kanunun 33 ncü maddesin
de yapılan değişiklik genel olarak benimsenmiş olmakla Ibirliklte, halen uygulanan Bütçe* Kanununda denetini ele
manlarına verilen gündelik ile 1 nci derece 'kadrolu memur için tespit olunan gündelikler oranlanarak belli 
katsayılar saptanmıştır. Ayrıca, (c) fıkrasında yer alan kuruluşların mensuplarına verilecek gündeliklerin her 
yıl Bütçe Kanunu ile belirlenmesi hükmü de değiştirilerek, 4 ncü derece kadrolu memur için tespit olunan 
gündelik miktarı verilecek şekilde sabit bir esasa bağlanmıştır. 

Madde 13. — Yurt dışında verilecek gündeliklerin miktarını düzenleyen aym Kanunun 34 ncü madde
sinde yapılan değişiklik her mali yıl itibariyle gündeliklerin tespiti hususunda ilave edilerek benimsenmiş ol-
malkla beraber, madde metni terim ve ifade uyumunu sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiş, madde baş
lığı da buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 14. — Şevke memur erbaş ve erlere verilecek gündelik miktarını düzenleyen aym Kanunun 36 ncı 
maddesinde yapılan değişiklik, gözetim altında bulunanların da ilave edilmesi suretiyle benimsenmiş, ancak gün
delik miktarının tespitinde Milli Savunma Bakanlığı ilave edilmiş ve bazı terimler değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Kurslara iştirak edenlerin gündeliğini düzenleyen aynı Kanunun 37 nci maddesinde tasarı 
ile yapılan değişiklik genel olarak benimsenmiş olmakla beraber, madde yeniden tertip edilmiş ve bu arada 
staja gönderilenler hakkında kendi kanun hükümlerinin uygulanacağı esası getirilmiştir. 

Madde 16. — Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliğini düzenleyen aynı Kanunun 39 ncu 
maddesinde yapılan değişiklik benimsenmiş olmakla beraber uygulamada bir aksaklığa meydan vermemek 
amacıyla öğle ve akşam yemek zamanları metne ilave edilmiş ve madde başlığı buna göre değiştârilmiştıir. 

Madde 17. — Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süreyi düzenleyen aym Kanunun 42 nci 
maddesinde yurt içinde gündelik verilecek süre Kanunun eslki halinde olduğu gibi benimsenmûşttir. 

Madde 18. — Aile masrafinin miktarını düzenleyen aynı Kanunun 44 ncü maddesinde tasarı ile getirilen 
değişiklikte bazı terim düzeltmeleri yapılmış, ayrıca özel taşıt kiralanması halinde memur veya hizmetli ile 
birlikte seyahat eden aile fertlerinden dördüne taşıt ücreti ödenmeyeceğine ilişkin hüküm, bugünkü taşıt çe
şitleri dikkate alınarak, aile fertleri kaç kişiden ibaret olursa olsun bir taşıtla seyahat etmelerini öngörecek 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Yurt içinde yer değiştirme masrafını düzenleyen aynı Kanunun 45 nci maddesine tasarı ile 
getirilen maaşa göre yer değiştirme masrafının hesaplanma şekli yerine yurt içi gündeliğinin belli katlarına 
göre hesaplanma şekli getirilmiş, ayrıca beher kilometre veya deniz mili başına verilecek miktarlarının her yıl 
bütçe kanunlarında tespit edilmesi benimsenmeyerek gündeliğin yüzde beşi olarak sabit bir esasa bağlanmış 
ve mesafe için ödemenin sadece memur ve hizmetlinin kendisine uygulanarak dengeli bir hesaplama usulü 
getirilmiştir. 

Bu düzenleme ile yer değiştirme masraflarının günün ekonomik koşullarına uygun bir düzeye getirilmesi 
ve yurt içi gündeliğine bağlı olarak değişen şartlara göre geçerliliğini koruyan bir hüviyete kavuşturulması 
amaçlanmıştır. 

Madde 20. — Yurt dışında yer değiştirme masrafını düzenleyen aynı Kanunun 46 ncı maddesinde tasan 
ile getirilen yurt dışı aylıklarını esas alacak hesaplama şekli ülkelerine göre ayhklann farklı olması nedeniyle 
uygulamada bazı adaletsizliklere yol açacağı dikkate alınarak benimsenmemiştir. Bunun yerine yurt dışı gün
deliğinin belli katları alınarak yer değiştirme masrafının hesaplanma usulü getirilmiş ve her kilometre veya 
denizmili başına yurt dışı gündeliğinin binde yedisi olarak sabit bir ölçüye göre hesaplanma esası benim
senmiştir. Bu düzenleme ile yurt dışı yer değiştirme masrafları değişen ekonomik koşullara uyum sağlaya
bilecektir. 

Madde 21. — Hesaba esas tutulacak kilometre veya deniamilini düzenleyen1 aym Kanunun 47 nci madde
sinde tasarı ile getirilen değişikliğin 2 nci fıkrası metinden çıkarılmış, yurt dışında ülkelere ve bölgelerine göre 
mesafe tespiti yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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Madde 22. -— Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilerin gündelik 
ve yol masrafına ilişkin aynı Kanunun 48 nci maddesinde tasarı ile getirilen değişiklik genel olarak benim
senmiştir^ Ancak, bazı mükerrer unvanlar metinden çıkarılmış ve madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 23< — Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak vazife görenlerin harcırahını düzenleyen aynı Ka
nunun 49 ncu maddesinde tasarı ile getirilen aylık tazminatların Bütçe Kanunlarında tespit edilme usulü (be
nimsenmemiş, bu tazminatların ilgilinin yurtiçi gündeliğinin Ibeş katı olarak hesaplanması suretiyle sabit Ibir 
esasa bağlanması sistemi getirilmiş, yol masrafının verilmesi esası benimsenmiştir. 

Madde 24. — Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahlarını düzenleyen aynı kanunun 50 nci maddesin
de tasarı ile getirilen değişiklik benimsenmiş olmakla heralber unvan, terim ve ifade uyumunu sağlamak 
amacıyla madde yeniden yazılmıştır^ Ancak maddenin 4 ncü Ibendİnde yer alan 6092 sayılı «Vakıf, Zeytin
lik, incirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıklarım Satış Şekli Hakkında Kanun» un birinci maddesinin son 
fıkrasına göre teşkil olunan komisyonların genel hükümlere tabi olması uygun görüldüğünden parantez içi 
hüküm çıkarılmıştır^ 

Madde 25. — Misafir ve ziyaretçilere refakat etmekle görevlendirilenlerin masrafını düzenleyen aynı Ka
nunun 51 nci maddesinde yapılan değişiklik bazı ifade düzeltmeleri ile benimsenmiştir. 

Madde 26., — Aynen benimsenmiştir. 

Madde 27. — Tasarının kaldırılan hükümleri belirten 27 nci maddesinin, Kanun hazırlama tekniği yö
nünden yürürlük maddesinden önce yer alması gerektiğinden 28 nci madde olarak düzenlenmiş; Harcırah 
Kanununa ekli (1) sayılı Cetvelde değişiklik yapan tasarının 28 nci maddesi ise" 27 nci madde olarak değişti 
rilmiştir. 

Harcırah Kanununa ekli (1) sayüı Cetvelde ve açıklama kısmında tasan ile yapılan değişiklik genel olarak 
benimsenmiştir. Ancak, cetvelde bazı terim ve ifade düzeltmeleri yapılmıştır. 

Cetvelin açıklama kısmında; 

a. Kanunun 6 ncı maddesinin yeni düzenleme şekli karşısında uygulama alanı kalmayacağı için (1) sa
yılı açıklama metinden çıkarılmıştır. 

b. Uçakla seyahata ilişkin (2) sayılı açıklama cetvelde yapılan değişikliğe göre yeniden düzenlenmiştir. 

c,, (3) sayılı açıklama, bazı Made* değişiklikleri ile (2) sayılı açıklatma olarak metinde yer almıştır. 
d. Tasarımın cetvele ilişkim (4) sayılı açıklaması, uygulama alanı çok dar ve sorunlar yaratabileceği dik

kate alınarak metinden çıkarılmıştırj 

e<t Cetvelin (5) numaralı açıklaması, (bazı ifade düzeltmeleri ile (3) numaralı açıklama olarak metinde 
yer almıştır., 

f. Cetvelin, özel otomobiller ile seyahata ilişkin (6) numaralı açıklaması bazı kelime değişiklikleriyle (5) 
numaralı açıklama olarak metinde yer .almıştır. 

g< Cetvelim (7) numaralı açıklaması, Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası hükmü karşısında gereksiz 
görüldüğünden metinden çıkarılmıştır. 

h. 0 ) sayılı cetvel içinde her grupta yer alan ve mükerrerlik arz eden yemeksiz bilet ücreti konusu (4) 
numaralı açıklama olarak düzenlenmiş ve cetvel metninde buna göre düzeltme yapılmıştır. 

Madde 28. — Kaldırılan hükümlere ilişkin tasarının 27 nci maddesi 28 nci madde olarak değiştirilmiş. Bazı 
unvanların değiştirilmesi nedeniyle 226 sayılı Kanun ilave edilmiştir. 

Geçici Madde : 25.4.1963 tarih ve 226 sayılı Kanunla değiştirilen unvanları, günlün koşullarına uygun olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Müi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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Madde 29 ve 30. — Yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeler aynen (benimsenmiştir, 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. 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 Üye 
Berki MELLİ Serpil ULUER 

19 Ekim 1981 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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HÜKÜMETTİN TEKLİFİ 

6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik! Yıapılmafiana İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye (f) ve (g) fıkraları eklenmiştir. 

«fo) Memur tabiri: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri;» 
«c) Hizmetli talbiri: Personel kanunlarınla göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda 

yalnız ödenek mukabili çalışanları, bu Kanunun birinci maddesinde sayılan kurum ve müesseselerde çalıştın 
lan tarım ve orman işçileri ile iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;» 

«f) Memuriyet mahalli taibiri: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu ve/veya ikametgâhının bulun
duğu şehir ve kasaibaların belediye sınırları ile, bu sınırlar dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri ya
hut belediye hizmetlerinden veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçlarından yararlanma bakımından bu şehir 
ve kasaibaların devamı niteliğinde bulunan mahalleri;» 

<cg) Başka yer tabiri: Yukarıda (f) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;» 

MADDE 2. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 4 ncü maddesinin 6 numaralı bendi ile son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«6. Mahkûm veya mevkufların şevkine memur edilen yahut refakat vazifesiyle görevlendirilen erbaş ve 
erlere;» 

«Ancak : 
Becayiş olunanlarla bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mahallen temin ve görevlendirilmeleri 

mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile efradına yeni veya açıktan atanmalarında; 
Harcırah verilmez.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

6245 Saydı Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılmam Hakkında Kanun Tasarın 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarifler 

Madde 3. — Bu Kanunda geçen; 
a. Harcırah : IBu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme 

masrafından birini, birkaçını veya tamamını; 
b, (Kurum : 1 nci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseleri; 
c- IMemur : Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına da

hil personel hariç); 
d. Hizmetli : Personel kanundarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız 

ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sa
yılan kimseleri; 

e- Aile 'ferlileri : IMemur ve hıizmetlinıih, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağ
lı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini; 

f. Bagaj : Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kul
lanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması 
mümkün olanları; 

g. Memuriyet mahalli : Memur ve hizmetlinıiın asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir 
ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim 
özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü 
veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; 

h, IBaşka yer : Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; 
ifade eder. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Harcırah Verilecek Kimseler 

Madde 4. — -Bu Kanunda belirtilen hallerde : 
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı ku

rumlarda fahri olarak çalışanlara; 
2. Memur veya 'hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere; 
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; 
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; 
5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere; 
6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim atında bulundurulanların şevkinde ya da refalkaltlb görevlendıiri'lfcn er

baş ve erlere; 
7. Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları 

yeniden bağlananlara ve bunların aile fertlerine; 
8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere; 
9. 'Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Tür 

kiye'de bırakacakları aile fertlerine; 
10. Alile ile birilikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların adille fentlerine; 
İli. Bu Kanunda belıirtlilıen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; 
Harcırah verilir. 
Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve 

bunların aile fertlerine yeni veya açıiktan atanmalarmda ve emektik hariç görevlerine son verilme hallerinde 
harcırah verilmez, 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 253) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — 62145 sayılı Harcırah Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol: 

Madde 6. — Harcirah bu kanunda aksine hüküm bulümmaldukça, gidip gelmeye müsait ve takibi mutat 
yol esas alınarak, bu yol üzerinde; 

a) Hem muayyen, hem de gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtası işlemekte ise muayyen tarifeliye, binden 
fazla muayyen tarifeli nalkil vasıtası işlemekte ise daha az masrafı icap ettirene, 

b) iKısımen muayyen kısmen de gayrimuayyen tarifeli nalkil vasıtası işlemekte ise muayyen ve gayri
muayyen tarifeli nakil vasıtalarına göre hesaplanacak masraflarım toplamına, sadece gıayriımıuayyen tarifeli nakil 
vasıtaları işlemekte ise bunlardan daha az masrafı icap ettirene, 

Göre tahakkuk ettirilir. 
Hirinci fıkraya göre taikjbedilmesi gereken yoldan veya seyahat edilmesi gereken nakil vasıtalarından baş

ka bir yol veya vasıta ile seyal,^ edilmesinin işin icabına göre zaruri bulunması halinde, bu yol ve vasıtaya 
a!ît masrafların kabulü merkezde âmiri ita veya bu durumda olan âmirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin 
mensup olduğu kurumun amiri itası mevkiinde olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki âmiri
nin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.» 

MADDE 4. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

«Vekâlet görevi ile memuriyet mahalli dışına gönderilenlere, asli görevlerinin veya gönderildikleri göre
vin kadro derecesine göre bu madde hükümlerine istinaden verilmesi lâzımıgelen harcırahtan fazla olanı öde-, 
nir.» 

MADDE 5. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Henüz rütbe ihraz etmemiş bulunan askeri öğrencilere öğretim, davet ve mübadele nedeniyle yurt 

dışında bulundukları sürece teğmen rütbesindeki subayın yurt dışı yevmiyesinin yarısı, bu Kanunun yurt 
dışı yevmiyelerine ilişkin hükümlerin gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir.» 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 6 ncı madidesli aşağıdaki şeklide değişflMJmliştir. 

Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol 

Madde 6. — Harcırah, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip (gelmeye en uygun ve kullanılma
sı mutat olan yol ve taişıt araçları üzerinden verilir. 

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen ta
rifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen 'tarif eli 'taşıt esas alınır. 

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memuır veya hizmetli lüfe ailesi (içlin ödenmesi gereken günde-
llik ve taşıt ücretleri toplamı ıdlikkaıte alınarak memur veya ntizmertJfafln mensup bulunduğu dairece tespit 
olunur. 

©inindi fıkraya göre taklip edilmesi gereken yolun dışında (bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt ara
cından başka bir araçla yolculuk yapılımasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt ara
cına ilişkin masrafların kabul/ü merkezide ita amiiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya 
hlıızmetllinin mensup olduğu kurumun ita amiiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve 
mülki amirinin önceden verimtiış yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar 

Madde 7. — Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. 

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündellik lile çalışanların harcırahı da 
gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tuttarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (ödenek mukabili ça
lışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 ncü derecedeki memurlaıra verilen miktarı geçemez. 

Terfii suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi ödenir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 8 ndi (maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Memur veya Hizmetli Olmayanların Harcırahı 

Madde 8. — Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev (ile gö-
revlendlirilenlere verilecek yol masrafı ve gündellik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalili 
şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gün
deliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. 

Ancak, ilgili Bakanlığın ıtekllifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi (kimselerden icabe-
denlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündellik verilebilir .. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

Henüz rütbe almamış askeri öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bu
lundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeki subayın yurtdışı gündeliklerinin yarısı, bu Kanunun yurt
dışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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(Hükümetin Töküfi) 

MADDE 6. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «ile 46 ncı 
maddenin» ibaresi «ile 47 nci maddenin» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7. — 6254 sayılı Harcırah Kanununun 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Birinci fıkradaki haller dışında, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açık deniz 

eğitimi veya Silahlı Kuvvetlerin temsili gibi maksatlarla yabancı ülkelere gönderilecek askeri birliklerin (Deniz 
Kuvvetlerine ait gemilerle gidişte denizde seyir halinde bulunulan günler hariç, münhasıran yabancı ülke 
limanlarında geçirilen günler için) subay, astsubay, askeri öğrenci, sivil memur ve hizmetlilerinin kadro 
aylıklarına (askeri öğrencilere teğmen rütbesine) göre verilebilecek yurt dışı yevmiyesinin 1/3'ü, erbaş ve 
erlere en düşük yurt dışı yevmiyesinin 1/5'i tutarında yevmiye ödenir.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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Bütçe - Planı IKomisyonu Metnii 

MADDE 6. — Aynı Kanunun \6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aile ile Birlikte Oturulması Yasak Edilen Bölgelere Geliş ve Gidişte Aile Harcırahı 

Madde 16. — Aile ile birlikte oturulması yasak edilen 'bölgelerden çıkarılacak veya bu nevi bir bölgeye 
aıtanacaik veya naklolunacak askeri şahısların aile fertleri için 45 nci maddenin son fıkrası hükmü de dikkate 
alınmak suretiyle; 

1. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak aile fertlerine ikamet edecekle
ri yere kadar; 

2. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş olmayan bir yere atananların aile 
fertleri için, bunların 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan ikamet yerlerinden yeni vazife mahalline ka
dar; 

3. Aile ile birlikle oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle bir yere atananların aile fertleri 
için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet edecekleri yeni mahalle kadar, 

4. Aile ile birlikte oturulması yasak olmayan bir yerden yasak olan bir. yere atananların aile fertleri 
için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği yere kadar; 

5. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılmış olan aile fertlerinin yasağın kalkması 
üzerine tekrar yerlerine dönmeleri halinde, bunlara 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan yerden eski ya
sak yere kadar; 

aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birlik Halinde Yabancı Ülkelere Gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Harcırahı 

Madde 17. — Uluslararası anlaşmalar gereğince askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek harcırahın esasları ve miktarı Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Yabancı ülkelere gönderilecek bu birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin bu du
rumlarının devamı sırasında harcıraha müstahak aile fertlerini Türkiye sınırları dahilinde ikamet edecekleri 
bir mahalle kadar gönderenlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 nci madde esasları da uygulanmak sure
tiyle aile masrafı ıile yer değiştirme masrafı verilir. 

Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin hava deği
şimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında 
yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gün
delik verilir. Aynı maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile gündelikler 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Yukarıdaki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları zaruri olan Türk Silahlı Kuvvet
leri mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstahak aile fertlerine gidiş ve dönüşleri için yalnız 
yol masrafı verilir. 

Birinci fıkradaki haller dışında, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açık deniz 
eğitimi veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlarla yabancı ülkelere gönderilecek askeri bir
liklerin (Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle gidişte, denizde seyir halinde bulunulan günler hariç, münhası
ran yabancı ülke limanlarında geçirilen günler için) subay, astsubay, askeri öğrenci, sivil memur ve hizmet
lilerin aylık derecelerine (askeri öğrencilere teğmen rütbesine) göre verileibUeoek yurt dışı gündeliğinia 1/3'ü, 
erbaş ve erlere de en düşük yurtdışı gündeliğinin 1/7'si tutarında gündelik ödenir. 

MMi Güvenlük Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 8. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Memurlardan» 
ibaresi «Memurlarla, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelden» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 9. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Memuriyet Mahallini Terk Etmek Mecburiyetinde Kalanların Harcırahı : 

Madde 22. — Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısıyla memuriyet mahallerini terk etmeye mecbur 
olan memur ve hizmetlilerden ( 4 ncü maddenin son fıkrası şümulüne girenler dahil) kurumlarınca göste
rilen mahalle veya memuriyet mahalline en yakın vilayet veya kaza merkezine iltica edenlere o mahallere 
kadar bu kanun hükümleri dairesinde yol gideri ve yevmiye verilir. Ancak bunlar bu mahallere aileleri ile 
birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer' değiştirme masrafı da ödenir. Bunların memuriyet 
mahallerine dönüşlerinde aynı suretle harcırah verilir. 

Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda bağlı bulundukları kurumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurt 
dışından yurt içine çağrılan veya yurt dışında başka bir ülkeye gönderilen aile efradı için bu Kanun hükümle
rine göre yalnızca aile masrafı ödenir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde aynı suretle harcırah ve
rilir.» 

MADDE 10. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şehir ve Kasabalar İçinde Yol Masrafı : 

Madde 28. — (48 nci madde şümulüne girenler hariç olmak üzere) bu Kanunun 3 ncü maddesinin (f) fık
rasında yazılan memuriyet mahalli dahilinde bir taşıtla gidilmesi gereken yerlere vazife ile gönderilenlerin yol 
masrafı, mutat taşıt aracına göre yapılan gerçek masraf üzerinden verilir., 

Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile mutat taşıt dışındaki araçlarla yolculuk yapılması ha
linde bu taşıt için yapılan masraf, yol masrafı olarak ödenir.» 

MADDE 11. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yurt Dışında Yol Masrafı : 

Madde 29. — Yurt dışında daimi ve geçici görev yolculuklarında ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil 
olmak üzere tren, vapur ve uçak bilet parası ile ev, otel, pansiyon gibi ikamet yerleri ile istasyon, liman 
veya terminal arasında ihtiyar olunan sair nakil vasıtaları ve hamal ücretleri yol masrafı olarak ödenir. Bu 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 6 numaralı notundaki esaslar dış memleketlerde özel otomobilleriyle seyahat 
edenler hakkında da uygulanır. 

Mili Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 293) 



Büıtçe - PHaınl Komisyonu Metmıı 

MADDE 8. —> Aynı Kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değlştiri!limiştirs 

Ehliyet Tespitli İmtihan, Hava Değişimi ve Tedavi İçin Başka Yere Gönderilenler 

Madde 18i — Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mu-
kalbili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan hallerde aile" ferlerinden, memuriyet mahalli dışına; 

dn Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine 
imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile hu amaçla gönderildikleri yer
de geçen sürenin ön çok yedi 'günlü için gündelik ödenir, 

b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen 
süre için gündelik öden!irs 

c. Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (aile fertleri için 
ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve" gündelik ödenir. Ayakta tedavi 
görenlere ayakta tedavi süres'ince gündelik ve ikamet ettikleri yer 'ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt 
ücreti ayrıca ödenir. 

MADDE 9,j — Aynı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vazife Mahallini Terketmek Mecburiyetinde Kalanların Harcırahı 

Madde 22. — Harp zaruretleri ve olağanüstü halter dolayısıyla memuriyet mahallerini ıterketmeye mecbur 
olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il veya 
ilçe" merkezine gidenlere o mahallere kadar Ibu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik verilir.-
Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme mas
rafı da ödenir. Bunların vazife mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir. 

Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Başbakanlığın uygun görüşü üzerine (bağlı bulundukları ku
rumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurtdışından yurtiçine çağrılan veya yurtdışında başka bir yere gön
derilen aile fertleri için hu Kanun hükümlerine göre yalnızca aile" masrafı ödenir. Bunların memuriyet ma
hallerine dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah verilir. 

MADDE 10. —- Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı 

Madde 28. — Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidümesi gereken (bir yere görev ile gönderilenlerin 
(48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı -mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf 
üzerinden verilir. 

Acele ve zorunlu halterde, daire amirinin onayı ile, mutalt taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu ta
şıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurtdışında Yol Masrafı 

Madde 29. — Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil 
olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli1 yol masrafı olarak Ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya 
terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur., 

Yurt dışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (i) Sayılı Cetvelin 
5 sayılı açıklama esasları uygulanır. 

Mili Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 293) 
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(Hükümetin Töklifi) 

Tren ve vapurla yapılacak yurt dışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birin 
ci mevki, 4 ncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden, uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Yasama 
Organları başkan ve üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Or
general ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Diyanet tşleri Başkanları ile 
bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve Ba
kanlık Müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve il valileri ile merkezde daimi görevde bulunanlar 
dışındaki büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir. 

Bu maddeye göre verilecek yol masrafı muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle seyahatte bu vasıtaların Tür^ 
kiye'deki aktarmasız hareket mebdelerinden ve memuriyet merkezi bu mebde ile hudut arasında bulunanlar 
için vasıtanın güzergâhında memuriyet merkezine en yakın tevakkuf mahallinden; muayyen tarifeli olmayan 
nakil vasıtalarıyla seyahatte yol üstünde hududa en yakın vilayet veya kaza merkezinden itibaren hesap olu
nur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket mebdeine, en yakın tevakkuf mahalline veya hududa en ya
kın kaza veya vilayet merkezine kadar olan yolculuklar hakkında bu kanunun yurt içi seyahatlerine ait hüküm
leri tatbik olunur.» 

MADDE 12. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

<Yurt İçinde Verilecek Yevmiyelerin Miktarı : 

Madde 33. — a) Bu kanun gereğince verilecek yurt içi yevmiyelerinin miktarı bütçe kanunları ile tespit 
olunur. 

b) Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka mer
kezi ve grup merkezi dışına görevle gönderilen Devlet Denetleme Kurulu üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay 
Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman ve Uzman Yardımcı
ları, Bakanlık ve bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Maliye Bakanlığı hesap uzman 
ve uzman yardımcıları, bankalar yeminli murakıp ve murakıp yardımcıları, bakanlıklar merkez teşkilatına 
dahil kontrolör ve stajyer kontrolörler, Diyanet işleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri ve iş güvenliği müfettişleri ile bunların 
yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş yardımcıları, ilköğretim müfettişleri ve def
terdarlık kontrol memurlarından : 

1. Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara 1 nci derece devlet me
muru için tespit olunan gündelik miktarının % 50 fazlası, 

2. Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara 1 nci derece devlet memu
ru için tespit olunan gündelik miktarı, 

3. îl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara 4 ncü derece devlet memuru 
için tespit olunan gündelik miktarından az olmamak üzere (kadro ayluk derecelerine göre müstahak olduk
ları miktar, 

yevmiye olarak ödenir. 
c) Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Devlet Opera ve Balesi Mü

dürlüklerince düzenlenecek yurt içi turne faaliyetlerine katılan sanatkâr memur, uygulatıcı uzman memur, 
uzman memur ve diğer görevlilere; Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları ile Klasik Türk Mü
ziği Korosu tarafından düzenlenecek yurt içi turne faaliyetine katılan sanatçılar ve diğer görevlilere ödene
cek harcırah yevmiyesi bütçe kanunlarında ayrıca gösterilir.» 

Miti Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 



— 21 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara bi
rinci mevki, 4 ncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Yasa
ma organları Başkan ve üyeleri, Başbakan, Anayasa .Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkam, Balkanlar, Kuv
vet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuş
mazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, 
Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sını
fı üzerinden yol gideri ödenir. 

Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye'deki aktarmasız hareket 
yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergâhında memuriyet mer
kezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine ve
ya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri 
uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur, 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı 

Madde 33. — a. ıBu Kanun gereğince verilecek yurtiçi güttdd'iklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları 
ile tespit olunur. 

b. Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka mer
kezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet Denetleme 
Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik 
Kurulları Başkan ve Üyeleri, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, 
Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıla
rı, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve 
Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Mü
fettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ve Defterdarlık Kontrol Memurlarından; 

(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu me
mur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı, 

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu me 
mur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı, 

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya 'inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur 
için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı, 

gündelik olarak ödenir. 
c. Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve 

Devlet Senfoni Orkestraları ve Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenecek yurtiçi turne faaliyetleri
ne katılan sanatçılar ve diğer görevlilere, kendi kanunlarına göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet gi
derlerine ilave olarak, 4 ncü derece kadrolu devlet memuru için tespit olunan gündelik verilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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Pülkümötin T«Wfi) 

MADDE 13. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Memleket Dışında Yapılacak Vazife Seyahatlerinde Yevmiye : 

MADDE 34. — Yabancı memleketlerde yapılacak daimi vazife seyahatleri ile muvakkat vazife seyahat 
ve ikametlerinde memur veya hizmetlilere ödenecek yevmiyeler, gidilecek memlekete, memur ve hizmetlile
rin aylık veya ücret tutarlarıyla izam sebeplerine göre Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun
ca tayin olunur. 

Yabancı memleketlere muvakkat vazifeyle gönderilenlerden yalnız yemeleri veya yatmaları sağlananların 
yevmiyelerinden 1/3 oranında; yemeleri ile birlikte yatmaları da sağlananların yevmiyelerinden 2/3 oramnda 
indirim yapılır. 

Muvakkat vazifeyle veya kurs amacıyla yabancı memleketlere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince 
yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi ve özel diğer kuruluşlar tarafından yapılan ödemeler bunların 
yevmiyelerinden indirilir. 

MADDE 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şevke Memur Erbaş ve Erlere Verilecek Yevmiye : 

Madde 36. — Mahkûm veya mevkufların şevkine memur edilen veya refakat vazifesiyle mensup olduğu 
vilayet mıntıkası haricine çıkan erbaş ve erlere verilecek yevmiye, içişleri ve Maliye vekaletlerince müşte
reken tespit olunur.» 

MADDE 15. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kurslara İştirak Edenlerin Yevmiyesi : 

Madde 37. — (Yurt içinden veya dışından sağlanan burslara dayanılarak yahut aylıkları transfer edilmek 
suretiyle yurt dışına gönderilenler hariç olmak üzere) mesleki bilgilerini artırmak veya staj amacıyla bu Ka
nunun 3 ncü maddesinin (f) fıkrasında yazılan memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönde
rilenlerden yatacak yer temin edilenlere müstehak oldukları yevmiyenin 2/3'ü, yatacak yer temin edilmeyen
lere ise tamamı ödenir. 

Bunlardan iaşe edilenlerin iaşe bedelleri yevmiyelerinden indirilir. 

MADDE 16. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Memuriyet Mahalli Dahil ve Haricindeki Seyahatlerde Yevmiye : 

Madde 39. — Bu Kanunun 3 ncü maddesinin (f) fıkrasında yazılan memuriyet mahalli dahilinde resmi 
bir görevle muvakkat olarak bir tarafa gönderilenlere yevmiiye verilmez. 

Bu mahal dışındaki bir yere aynı sebeplerle gönderilenlerden, buralarda öğle ve akşam yemeği zamanla
rından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 ve geceyi de geçirenlere tam yevmiye verilir.» 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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Bütçe - Puanı Komisyonu Metnıi 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurtdışında Verilecek Gündeliklerin Miktarı 

Madde 34. — 'Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin ırtilkıtarı, gidilecek ülkeye, memur 
ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. 

Yabancı ülkelere geçici görev ile gönderilenlerden yalnız yemeleri veya yatmaları sağlananların gündelik
lerinden 1/3 oranında; yemeleri ile birlikte yatmaları da sağlananların gündeliklerinden 2/3 oranında indi
rim yapılır. 

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası 
kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indi
rilir. 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Şevke Memur Erbaş ve Erlere Verilecek Gündelik 

Madde 36. — Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların şevkinde görevlendirilen veya re-
falkat vazifesiyle mensup olduğu i!l sınırları dışına çıkan eribaş ve erlere verilecek gündelik, Mili Savunma, İçiş
leri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte tespit olunur. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurtiçi ve Yurtdışında Kurslara Katılanlara Verilecek Gündelik 

Madde 37. — Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara 
gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. 

'Bunlardan, yalnız yemeleri veya yatmaları sağlananların gündeliklerinden 1/3 oranında; yemeleri ile bir
likte yatmaları da sağlananların gündeliklerinden 2/3 oranında İndirim yapılır. 

Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası 
kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indi
rilir., 

Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle 
ya da staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara 'ilgili ka
nun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin Gündeliği .' 

Madde 39. — Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Ge
çici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, burai'arda ve yolda öğle (saat 13.00) 
ve akşam (saalt 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi 
de geçirenlere tam gündelik verilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 17. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«.Geçici Görev Yevmiyesinin Verilebileceği Azami Süre : 

Madde 42. — Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itiba
ren bu Kanuna göre verilen yevmiyeler : 

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla ödene
mez. 

b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 nispetinde ödenir. 
Geçici görevlendirmelerde vukubulacak inkıtalar bu müddetleri veya yevmiye miktarım artırmaya neden 

olamaz. 
Yevmiyeleri 33 ncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar, etüt ve 

inşaat maksadıyla arazi süzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, 
topoğraf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler, Hükümeti temsilen 
uluslararası konferanslara katılanlar ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendinde
ki personelden memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler (sıkıyönetim süresince) üe bunlar
dan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) hakkın
da bu madde hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 18. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 44. — Aile masrafı, aile efradından her biri için memur ve hizmetlilerin bu Kanuna göre müs-
tehak oldukları nakil vasıtası ücreti ile yevmiyenin tamamından oluşur. 

Ancak, münhasıran otomobil veya araba kiralanması suretiyle gidilmesi mümkün olan yerlere memur 
veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile efradından dördü için ayrıca nakil vasıtası ücreti ödenmez.» 

MADDE 19. — 6245 sayılı Harcırah Kanununum 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirüımiştiir : 

«Yurtiçinde Yerdeğiştirme Masrafının Unsurları ve Miktarı : 

Madde 45. — YerdeğişHiırme masrafı memur veya hizmetinin harcıraha müstehak ailesi efradı bulunup 
bulunmadığına göre ödenecek miktar ile beher kilometre veya deniz mili başıma verilecek miktarın toplanun-
dan teşekkül eder. 

Yer değiştirme masrafının memur veya hizmetinin harcıraha müstehak ailesi efradı bulunup bulonnmdir 
ğırna göre ödenecek kısmı, memur veya hizm'eıt'llintin, ek gösterge hariç, ayljk veya ücret tutarının (4 ncü de
recenin birinci kademesinden az aylık alanlar liçıin 4 ncü derecenin 1 nci kademe aylık tutarının) kendisi 
için yarısı, harcıraha müstehak aıile efradımdan her biri içlin de beşte biri oranında verilir. Bu fıkra hükmüne 

, göre verilecek miktar memur veya hizmetinin, ek gösterge hariç, aylık veya ücret tutanm (4 ncü derecenin 
birinci kademesinden az aylık 'alanlar için 4 ncü derecemin 1 nci kademe aylık tutarını) geçemez. 

Beher kilometre veya deniz m ü başına verilecek miktar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 
11, 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazda ollıup aiüıe efradının memur veya hizmetli üe birlikte odımaksazın 

başka bir mahaie gitmeleri veya bu başka mahalden avdetleri dolayısıyla harcırah verilmesi derpiş edilmiş 
olan haklilerde, aıilıe efradına verikcek yer değiştirme masrafı bunlardan birisinin memur veya hizmetlli ola
rak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.» 

Müi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 
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Bütçe - Ham Komisyonu Metnıi 

MADDE 17. — Aynı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki sekide değiştiriimiştİTj 

Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre 

Madde 42. — Geçici bir görev ile başka hir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren 
bu Kanuna göre verilen gündelikler : 

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verile
mez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün içinde 2/3 oranımda ödenir. 

b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenıir. 
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya 

neden olamaz. 
Gündelikleri 33 ncü maddenin (b) bendine göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt ve in

şaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, 
topoğraf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; hükümeti temsilen 
uluslararası konferanslara katılanlar ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki 
personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan 
sıkıyönetim maihkemelerinde görevlendirilenler (bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar)' hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 18. — Aym Kanunun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aile Masrafının Miktarı 

Madde 44. — Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müs
tahak oldukları taşıt ücretli ile gündeliklerinden oluşur. 

Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli 'ile birlikte se
yahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez, 

MADDE 19. — Aynı Kanunun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurtiçinde Yer Değiştirme Masrafı 

Madde 45. — Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; 
a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, 
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi 

gündeliğinin kırk katını aşamaz), 
c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, 
olarak hesaplanır. 
11, 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ;ile 'birlikte olmaksızın 

başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen haler-
de, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya 'hizmetli olarak nazarı 
itibara alınması suretiyle hesaplanır. 

MIH Güvenlik Konseyi (S. Sayısı ; 293) 
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(Hükümetin TeMfi) 

MADDE 20. — 6245 sayılı Harcırah Kanunumun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriıiımiştir. 

«Dış Seyahatlerde Yerdeğiştirme Masrafının Unsurları ve Miktarı : 

Madde 46. — Yurt dışımda yer değiştirme masrafı memur veya hizmetinin harcıraha müstehak ailesi ef
radı bulunup 'bulıuınmadığına göre ödenecek miktar il© beher kilometre veya denıiz milli başıma verilecek mik
tarın toplamından teşekkül eder. 

Yerdeğiştirme masrafımın memur veya hizmetlimin harcıraha müstehak ailesi efradı bulunup bulunmadı
ğıma göre ödenecek kısmı, memur veya hizmetliye yurt dışımda ödenen aylık veya ücret tutarımı aşmamak 
üzere, bu ayhk tutaırıinım kendisi üçim yarısı, harcıraha müstahak aile efradımdan her biri için de beşte birli 
oranında hesaplanır. 

Beher kilometre veya denıiz milli başına verilecek miktar, yurt içinde beher kilometre veya demiz mili 
için bütçe kanumflaırında tespit olıumomı miktarın akü katıdır. Bu fıkra hükmüme göre verilecek miiktar memur 
veya hizmetliye yurt dışında ödenen aylık veya ücret tutarının bir buçuk katını geçemez. 

Yabancı mıemlıeketİere giidişlerde, yukarıdakıi fiikralıara göre hesap edilecek yer değiştirme masrafınım ya
rısı ödenir,» 

MADDE 21. — 6245 sayılı Harcırah Kanunumun 47 ocfi maddesi aşağıdaki sekide değiştirıiılm'işCir. 

«Hesaba Esas Tutulacak Kilometre Veya Deniz Mili : 

Madde 47. — Yerdeğiştirme masrafımın hesabında dikkate alınacak kilometre veya demiz mili, yurt için
de dkli mahal arasımda gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu; yurt dışında ise ülkeler ve bölgdıe-
re göre Maliye Bakanlığınca belirlenecek ortalama miktarlar esas tutularak bulunur. 

16 ncı maddemin b, c ve d bentüerinde yazılı haterde nazarı itibara alınacak kilometre veya demiz mili, 
askeri şâhısların vazife ve aileleri efradının ikamet yerlierimden yeni vazife veya ikamet yerine kadar olıam en 
kısa kara ve denliz yolu mesafelerinim toplamımın yarısıdır. 25 nei maddede yazık halde de bu esas uygulla-
nıır.» 

MADDE 22. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Memuriyet Mahalli Dahilinde Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve Hizmetlilerin Yevmiye ve Yol Mas
rafı : 

Madde 48. — Bu Kamunun 3 ncü maddesiimlin (f) fıkrasında yazılan memuriyet mahalleri dahilimde sey
yar olarak vazife gören tahsildar, tebliğ memuru, müvezzi, evrak tevzi memuru, muakkip, mübaşir, yoklama 
memuru, satınalma memuru, mubayaa memuru, dağıtıcı, veznedar ve mutemet gibi memur ve hizmetliere 
yevmiye ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere biirinci maddemin a, b ve c bentlerimde yazık kurumlar tara
fından işletilen nakil vasıtalarımda seyahat için bu kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir. 

Bu kartların kimilere, hangi vasıtalar için ve Ihamgıi şartlarla verileceği Ulaştırma, içişleri ve Maliye ve-
kâletaıinoe müştereken tespit olunur.» 

MADDE 23. — 6245 sayılı Harcırah Kamununum 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Memuriyet Mahalli Haricinde Seyyar Olarak Vazife Görenlerin Harcırahı : 

Madde 49 .— Bu Kamunun 3 mcü maddesinin (f) fıkrasında yazılan memuriyet mahalleri dışımda ve be
lirli bir görev bölgesi (merkez veya il kuruluşuna dahi birimlerde i sınırı, bölge sekilinde çalışan biırirnlıerde 
bölge sınırı) içinde filen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere yevmiye ve yol masrafı verilmez. 
Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ve iş ve çalışma özelliklileri uygun görülenlere, bu Bakan
lıkça vfee edilen cetvellere dayanılarak bütçe konumlanın- da tespit edilen miktarlar üzerimden aylık seyyar görev 
tazminatı ödenir.» 
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MADDE 20.: — Aynı Kamunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurtdışında Yer Değiştirme Masrafı 

Madde 46. — Yurtdışında yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; 
a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, 
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı 

gündeliğinin otuziki katını aşamaz), 
c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, 
olarak hesaplanır. 
Yabancı ülkelere gidişlerde, yukarıdaki esaslara göre hesap edilecek yer değiştirme masrafının yarısı 

ödenir. 

MADDE 21. — Aynı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hesaba Esas Tutulacak Kilometre veya Denizmili 

Madde 47. — Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya denizmili; 
aj Yurtiçinde, iki mahal arasında gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu, 
Ibj Yurtdışın'da, ülkeler ve iböllgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alındıktan 

sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler, 
esas tutularak bulunur,-

MADDE 22. — Aynı Kanunun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Memuriyet Mahalli Dahilinde Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve Hizmetliler 

Madde 48. — Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mu
temet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir 
gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren ku 
ramlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir., 

Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma ba
kanlıklarınca müştereken tespit olunur. 

MADDE 23. — Aynı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Memuriyet Mahalli Dışında Seyyar Olarak Vazife Görenlerin Harcırahı 

Madde 49. — Memuriyet mahalli dışında ve belirli hir görev bölgesi (merkez veya il kuruluşuna dahil bi
rimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak ıgörev yapan memur 
ve hizmetlilere yol masrafı veriür, ayrıca gündelik ödenmez. Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları 
ile iş ve çalışma özellikleri uygun, görülenlere, bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almakta olduk
ları aylık derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin beş katı aylık seyyar görev tazminatı 
olarak ödenir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 293) 



— 28 — 

(Hükümetin Tddifi) 

MADDE 24. — 6245 sayılı Harcırah Kanunumun 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki sekilide de-
ğiştMmliştir. 

«Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminat : 

Madde 50. — Aşağıdaki bemıöıerde gös'taroJıen memur ve hizmetlilere, asıl görevlerimin bulunduğu il (böl|ge 
kurukışuna dahil bulıumanlarda bölge) sınırları içiiınde hıer türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları güınilıer içıin 
harcırah yevmiyesi yerine derece ve görevlıer/iınıin özelliklerinle göre Bütçe kanunılarında bedliriıemecek ımıiktar-
larda gündelik tazminatı; asıl görevlerinin bulunduğu i veya bölge dışımda görevlendüritaded haHlimde ise 
bu tazminat yerin© genel hükümlere göre yevmiye ödenir. 

MADDE 25. — 6245 sayılı Hanoıırah Kamunuınum 51 nci maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir : 

«Misafir ve Ziyaretçilere Terfik Edilenlerin Masrafı : 

Madde 51. — Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmi görevle Türkiye'ye gelen ya
bancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, memuriyet ve asli sıfatları ne olursa olsun ilgili ma
kamlarca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı he
sap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için ihtiyar ettikleri masraf ödenerek başka
ca harcırah verilmez. Ancak misafir ve ziyaretçilere iltihak etmek veya bunları karşılamak üzere başka mahal
le gîdenlerle bunlardan ayrılarak asıl memuriyet mahalline dönenlere bu gidiş ve dönüşleri için bu Kanuna gö
re müstehak oldukları yol masrafı ve yevmiye verilir.» 

MADDE 26. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Harcırahlarını Diğer Kanun Hükümlerine Göre Alanlar : 

Madde 52. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 4 ncü, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun değişik 
21 nci, 492 sayılı Harçlar Kanununun değişik 34 ncü ve 70 nci maddelerinde yazılı hallerde hâkim, adliye me
muru, tebliğ memuru, akit icrasına giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına bu kanuna göre ayrıca 
harcırah verilmez.» 

MADDE 27. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 41 nci maddesi ile, bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel» 
6245 sayılı Kanuna 22.6.1971 gün ve 1416 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci madde ile 13.1.1972 gün ve 1511 sayılı 
Kanunla eklenen ek 2 nci madde, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 13 ncü maddesi, 1319 sa
yılı EmlaK Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 nci maddesinin (yurt içi turne faaliyetlerine katılacaklara ödene
cek harcırah yevmiyesinin tespitine ilişkin) hükmü, 5441 sayıh Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanuna 
1310 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesinin (yurt içi turne faaliyetlerine katılacaklara ödenecek harcırah 
yevmiyesine ilişkin) hükmü, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 24. — Aynı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanların Harcırahı 

Madde 50. — Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge 
kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için 
harcırah gündeliği yerine aylık derecesi ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarınde belirlenecek mik
tarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendiril
meleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir. 

1. Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı 
Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli. 

2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel. 
3. Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli 

ile tapulama hâkimleri. 
4v Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel. 
5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu 

bulunan diğer personel. 
Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bi

lirkişilere bu Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik verilir. 

MADDE 25. — Aynı Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Misafir ve Ziyaretçilere Refakat Etmekle Görevlendirilenlerin Masrafı . 

Madde 51. — Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmi görevle Türkiye'ye gelen ya
bancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, memuriyet ve asli sıfatları ne olursa olsun ilgili ma
kamlarca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı 
hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için yaptıkları masraf ödenerek başkaca 
harcırah verilmez. Ancak, misafir ve ziyaretçilere katıl ırak veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gi
denler ile bunlardan ayrıldıktan sonra asıl memuriyet mahalline dönenlere gidiş ve dönüşleri için bu Kanuna 
göre müstehak oldukları yol masrafı ve gündelik verilir. 

MADDE 26. — Tasarının 216 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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MADDE 28, — 6245 sayılı Harcırah Kanununa ekli (1) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

*(1) Sayılı Cetvel 

I nci Sütun II nci Sütun III ncü Sütun 

Görev unvanları veya aylık de
receleri 

Yasama organı başkanları, 
Başbakan,, Bakanlar, Yasama 
organı üyeleri, Genelkurmay 
Başkanı, Kuvvet Komutanları 

Kadro aylık dereceleri ne olur
sa olsun 33 ncü maddenin (b) 
fıkrasına dahil olanlar. 

Yukarıda yazılı olanlar dışında 
kalan ve aylık dereceleri 4 ncü 
derece veya daha yukarı olan 
memur ve hizmetliler 

Aylık dereceleri 4 ncü derece
den aşağı olan memur ve hiz
metliler 

Muayyen tarifeli vesait ile seya
hat (vapur, tren) 

Yataklı vagon masrafı dahil ol
duğu halde yemeksiz birinci mev
ki bilet parası (Ekspres ve kuşet 
zamları dahil) 

Yemeksiz birinci mevki bilet pa
rası (Ekspres ve kuşet zamları 
dahil) 

Yemeksiz birinci mevki bilet pa
rası (Ekspres ve kuşet zammı da
hil) 

Yemeksiz ikinci mevki bilet pa
rası (Ekspres ve kuşet zammı da
hil) 

Gayrimuayyen tarifeli vasıtalarla 
seyahat 

ihtiyar olunan hakiki yol masrafı 

Mutat ve en ekonomik olan nakil 
vasıtalarına ait hakiki yol masrafı 
ve icap ve zaruret halinde kullanı
lacak diğer vasıtalara göre hakiki 
yol masrafı 

Mutat ve en ekonomik olan nakil 
vasıtalarına ait hakiki yol masrafı 

Mutat ve en ekonomik olan nakil 
vasıtalarına ait hakiki yol masrafı 

1. — Resmi daire ve bunlara bağlı teşekküllerce işletilen otobüsler muayyen tarifeli nakil vasıtası sayılır. 
Ancak, takibi mutat yol üzerinde hem bu şekilde işletilen otobüsler ve hem de muayyen tarifeli diğer bir na
kil vasıtası işlemekte ise memur ve hizmetli bu vasıtalardan birini tercih eder. 

2. — Birinci mevkiye binmeye hakkı olanlar uçakla seyahat edebilirler. II nci mevkide seyahat edebilecek
lerin uçakla seyahati dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür. 

3. — Muayyen tarifeli olmayan nakil vasıtalarıyla seyahatte (Mutat ve en ekonomik olan nakil vasıtasın
dan maksat iki mahal arasında mutat olarak aynı zamanda otomobil* otobüs ve araba işlemekte ise otomobil 
veya otobüsten ucuz olanıdır. 

4. — Aynı mevkiin muhtelif derecelerini ihtiva eden vasıtalarla seyahatte memur veya hizmetli, yukarıdaki 
cetvele göre binebileceği mevkiin yer ayırtılma zamanında serbest yeri mevcut olan en ehven fiyatlı derecesine 
ait bileti almaya mecburdur. 

5. — Harcıraha müstehak kimseler, kendilerine yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki para
sından fazla bir şey ödenmemek şartıyla, bu mevkiden daha pahalı sınıf veya mevki ile seyahat edebilirler. 

6. — Hususi otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları nakil vasıtası ücreti ile bu vasıtaya göre 
geçecek günler için verilmesi gereken yevmiyeden fazla bir şey verilmez. 

7. — Yurt dışına veya yurt dışından yurt içine gizli evrak taşımakla görevlendirilen kuryeler, görevlendir
me onayında belirtilmek şartı ile yukarıdaki cetvelin üçüncü kategorisindeki memurlar için tespit olunan mev
kide seyahat edebilirler. 
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MADDE 27. — 6245 sayılı Harcırah Kanununa ekli (1) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

27 nci maddeye bağlı (1) sayılı cetvel 

I nci Sütun II nci Sütun III ncü Sütun 

Görev unvanları veya aylık 
dereceleri 

1. Kanunun 29 ncu maddesine 
göre uçaklarda birinci sınıf 
üzerinden seyahat gideri öde
nenler. 

Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat 
(Vapur - tren) 

(Ekspres ve kuşet ücretleri dahil) 

Yataklı vagon masrafı dahil ol
duğu halde birinci mevki bilet 
ücreti. 

Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla 
seyahat 

Yapılan hakiki yol masrafı. 

2. 33 ncü maddenin (b) 'bendine Birinci mevki bilet ücreti. 
dahil olanlar, 

3. Yukarıda yazılı olanların dı
şında kalan aylük dereceleri 
1 - 4 olan memur ve hizmet
liler. 

Birinci mevki bilet ücreti. 

Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait 
yol masrafı ve icap ve zaruret halin
de kullanılacak diğer taşıtlara göre 
hakiki yol masrafı. 

Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait 
hakiki yol masrafı. 

Aylık dereceleri 5 ve daha 
aşağı derece olan memur ve 
hizmetliler. 

İkinci mevki Met ücreti. Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait 
hakiki yol masrafı. 

AÇIKLAMA : 

1. Cetvelin 1, 2 ve 3 ncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seya
hati dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür. 

2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, «Mutat ve ekonomik olan taşıt» dan maksat, iki mahal 
arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır. 

3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, 
daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir. 

4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde 
ise yemekli bilet ücreti ödenir. 

5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler 
için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz. 
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MADDE 29. — Bu Kanun 1 . 3 . 1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16 . 10 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdas 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı Y. 
K. Erdem 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
î. Evliyaoğlu 

Devlet Bak - Başbakan 
Yrd. 

7\ Özd 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

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

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Ba/kanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
S. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Devlet Bakam 
Af. özgünes 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakan 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 
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Kaldırılan Hükümler 

MADDE 28. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 41 nci maddesi ile bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel; 
25.4.1963 tarih ve 226 sayılı Kanun; 22.6.1971 tarih ve 1416 sayılı, 13.1.1972 t a * ve 1511 sayılı Harcırah Ka
nununa Bk Kanunlar, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 13 ncü maddesi; 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesi; 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun 15 nci ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanuna 1310 sayılı Kanunla ek
lenen Ek 2 nci maddelerinin «yurtiçi turne faaliyetlerine IkatılacaMara 'ödenecek harcırah yevmiyesinin tespitine 
ilişkin» hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE — 10.2.1954 tarihi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda geçen Reisicumhur, Devlet 
Başlkam; Büyük Millet Meclisi Reisi, Yasama Organları Balkanları; İcra Vekilleri Heyetli, Bakanlar Kurulu; 
Başvekil, Başbakan; Erkânı Harbiye Umumiye Reisi, Genelkurmay Başkanı; Vekiller, Bakanlar; Mebuslar, 
Yasama Organları Üyeleri; kadro derecesi veya kadro aylık dereceleri, fiilen almakta olduğu aylık derecesi; 
olarak değlstM'lmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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