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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4 Aralık 1981 Cuma 

'Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim 
Yerlerinin An^belediyelere Bağlanmaları Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/129) (S. Sayısı : 276) kalbul edildi. 

$245 sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının da (1/2)66) (S. 
Sayısı : 293); 4, 7, 9, 11, 23, 24, 27 nci maddeleriyle 
geçici maddesi Komisyona geri verilerek, yürürlük 
maddelerine kadar diğer maddeleri kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği ıbelirtilerek birleşime saat 1'8."42"-
de son verildi, 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
MiM Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»-©-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.45 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MiHi Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv.K.K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve MİM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J.GnwK. ve Mi» Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Mdlli Güvenlik Konseyinin 85 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/266) (S. Sayısı : 293 ve 293'e 
1 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine 'başlıyoruz. 

Birinci sıradaki, 6245 sayılı Harcırah Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, bil
diğiniz gibi, geçen birleşimde görüşülmüş; tasarının 
4, 7, 9, M, 23, 24, 27 nci maddeleriyle geçici mad
desi, yeniden düzenlenmek ve Maliye Bakanlığınca 
tasarıya yeni 'bir geçici madde eklenmesine dair ve
rilen önerge de dikkate alınmak üzere Komisyona 
iade edilmiş; yürürlük maddelerine kadarki diğer 
maddeleri de kalbul edilmişti. 

(1) 293'e 1 nci Ek Sıra Sayılı Basmayazı Tu
tanağa Eklidir. 

Komisyonun, bu maddeler ve geçici madde hak
kında yeniden hazırlamış olduğu rapor 293'e 1 nci 
Ek S. Sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı, Sayın Bakan ve 
ilgili temsilciler yerlerini aldılar. 

Komisyonun yeniden düzenlediği 4 ncü maddeyi 
okutuyorum : 

6245 Sayılı Harcurah Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar 
Madde 7. — Harcırahın verilmesinde memurun 

fiilen almakta olduğu aylık (kurumların 1 - 4 ncü 
derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan 'kazanılmış 
hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal et
mekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. 

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya 
ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcıraıhı da 
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gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tu
tarı üzerinde hesaplanır. Şu kadar ki (ödenek muka
bili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir su
retle 4 ncü derecedeki memurlara verilen miktarı ge
çemez. 

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri 
aylık derecesi üzerinden ödenir, 

BAŞKAN — Bu maddede yapılain değişikliği 
(kısaca izah ©der misiniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, 1 nci satırdaki parantez (içi hükmü ilave et-
tlik. 

BAŞKAN — Yani, «kurumların 1 ila 4 ncü de
recedeki kadrolarında bulunanların..,» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
((Bütçe - Plan Komisyonu Başkainı) — Bunlar, ku
rumlarda çok üst seviyede kişilerdir. Kendi emirle
rinde bulunanlardan daha az yevmiye altmalarının 
psikolojik bir etkisi olacağım düşünerek bunu ilave 
ettik. 

Arz ederimi. 
IBAŞKAN — Diğer tarafta 'bir değişiklik yok; 

zalten bunun liçin iade etmiştik. O hailde, 1 ila 4 ncü 
derecede olanlara, kazanılmış hak üzerinden harcı
rahları verilecektir.; Efendim, mesela, bir genel mü
dür, ıgenel müdür yardımcısı, sonra müsteşar yar
dımcısı falan gilbi, bunlar, maiyetinde bulunan bir 
kişiden gerçi daha az maaş alıyor; ama, bir yere 
'beraber -giderken de, o daha az, öteki daha çok al
masın; bir otelde kalacaklar veya bir yere gidecek-
lier... 

Bu suretle ıdüzenlenımliş oldu. 
IBir diyeceğiniz var mı efendim? 

MALÎYE ©AKANI KAYA ERDEM — Tamam 
efendlilmı, 

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

efendim?... Yok. 
4 ncü maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 rıci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 17 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
©irilik Halinde Yabancı Ülkelere Gönderilecek 

TüTk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Harcırahı : 
Madlde 17. — Uluslararası anlaşmalar gereğince 

askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderile
cek Türk Silahlı Kuvvetleri (mensuplarına verilecek 

harcırahın esasları ve miktarı Balkanlar 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 dahilinde ika
met edecekleri bir mahalle kadar gönderenlere bir 
defaya mahsus olmak üzere 45 nci madde esasları 
da uygulanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiş
tirme» masrafı verilir. 

Yabancı ülkelere gönderilen biriliklere mensup 
subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin hava 
değişfoııi maksadı ile Anavatana gelmeleri icabetti-
ren hallerde 'bunlara, ailelerinim bulunduğu veya ra
porlarında yazılı hastalıklarının ilcabaMrdüği mahal
lere kadar tgelüş ve dönüşleri için ıbu Kanuna göre 
yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı maksatla Ana
vatana ıgeleto ve donen erbaş ve erlere ödenecek yol 
masrafları ile gündelikler Bakanlar Kurulunca tes
pit olunur. 

Yukarıdaki fıkra ıgereğince hastalık icabı başka 
'bîr mahalde oturmaları zaruri olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarının bu mahallere kadar gele
cek harcıraha müstahak aile fertlerine gjidlş ve dö
nüşleri için yalnız yol masrafı verilir. 

Birinci fıkradaki haller dışında, uluslararası (ma
hiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açık de
miz eğitimi veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsil 
gilbi maksatlarla yabancı ülkelere gönderilecek as
keri birliklerim (Demiz Kuvvetlerine atit gemililerle gi
dişte, denizde seyir hallinde bulunulan günler hariç, 
münhasıran yabancı ülke limanlarımda geçirilen gün
ler için) subay, astsubay, askeri öğrendi, sivil me
mur ve hizmetlilerin aylık derecelerine (askeri öğ
rencilere teğmen rütbesine) göre verilebilecek yurt 
dışı gündeilüğinliın 1/3'Ü, yukarıdia yazılı haller ile eği
tim veya ıgetmü, uçak, tank ve sair savaş araç ve ge
reci ve her türlü yedek parça ve ikmal maddesinin 
teslim ve tesellümü ve ıbenzeri görevler için yaban
cı ülkelere -birilik veya grup halinde veya münferi
den ^gönderilecek erbaş ve erlere de teğmen yurt dışı 
gündeliğinin 1/10'u, yurt dışından getmî tedariki için 
görevlendMen erbaş ve erlere gemilerin tesellümün
den itibaren yabancı ülke limanlarında geçirecek
leri ıgtinler için teğmen yurt dışı gündeliğinin 1/20's'i 
tutarında (gündelik ödenir. 

BAŞKAN — Bunda da zannediyorum gemi, tank 
ve uçak almak için falan yurt dışına giden er ve er
başlar son olarak ilave edildi, değil mi?.. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Bu okunan 7 nci madde üzerinde 
Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — 'İştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz ailmak is
teyen var mı efendim?.. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Zabıtlara geç
mesi bakımından arz ediyorum. 

«Erbaş ve erlere teğmen yurt dışı gündeliğinin 
1/10'u» dedikten ısonra, «yurt dışından gemi teda
riki» için görevlendirilen erbaş ve erlere gemilerin 
tesellümünden itibaren yabancı ülke limanlarında 
geçirecekleri günler için teğmen yurt dışı gündeliği
nin 1/20'si tutarında gündelik ödenir» deniyor. 

Bu, yanlış bir anlaşımla, «Deniz Kuvvetlerinde 
yalnız gemi teslim alındıktan sonra uygulanır; on
dan evvel verilmez» manasına gelmez, değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efen
dim, yukarıda var. Gemiye geçtikten sonra 1/10 faz
ladır, onu düzenledik. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Bu oran lO'du da, «çok» dedik; 
«gemide bulunduğu sürece az alsın» dedik ve 1/20 
yaptık; değil rai? 

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

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Geminin yer
leşmesi bakımından 15 - 20 gün geçer ve sahilde otu
rurlar. Ben, o bakımdan, bir aksaklık olmasın diye 
sordum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Geminin tesel
lümüne kadar 1/10, geminin tesellümünden itibaren 
1/20'dir. 

BAŞKA'N — Evet. 
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Aynı Kanunun 22 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Memuriyet Mahallini Terketmek Mecburiyetinde 

Kalanların Harcırahı : 
Madde 22. — Harp zaruretleri ve olağanüstü hal

ler dolayısıyla memuriyet mahallerini terketmeye mec
bur olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gös-

I terilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın 
il veya ilçe merkezine gidenlere o mahallere kadar 

I bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve günde-
I lik verilir. Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile bir-
I İlkte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer de-
I ğiştirme masrafı da ödenir. Bunların memuriyet ma-
I hallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir. 

Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Baş
bakanlığın uygun görüşü üzerine bağlı bulundukları 
kurumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurt dışından 
yurt içine çağrılan veya yurt dışında başka bir yere 
gönderilen aile fertleri için bu Kanun hükümlerine 
göre yalnızca aile masrafı ödenir. Ancak, gerekli gö
rülen hallerde, yerdeğiştirme masrafının da ödenme
sine Bakanlar Kurulunca Ikarar verilir. Bunların gö
rev mahallerine dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah 
verilir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde yapılan de
ğişikliği açıklar mısınız? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bunlara başlangıçta yer değiştirme masrafı ve
rilmesini düşünmüyorduk; ancak yer terk etme uzun 
sürebilir. Büsbütün kapıyı 'kapatmamak için, «Bu 
takdirde Bakanlar Kurulu yer değiştirme masrafı 
vermeye de yetkilidir» diye bir cümle ilave ettik. 

ıBAŞKAN — Artık o zamanki duruma göre ve
rebilir veya vermeyebilir de. Yani o günkü halin 
icabatına göre karar verecektir. Getirebilecek gibi 
bir durum varsa, hemen anında uçak gönderip alabi
leceği gibi durum varsa, vermeyecek? 

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

Efendim, bağışlarsanız, son cümlede bunların gö
rev mahallerine biz «memuriyet mahalli» dedik. Bu
rada «görev mahalli» tabiri sehven kullanılmıştır. 

Burası, lütfederseniz, «görev» değil; «memuriyet» 
olacak; «bunların görev mahallerine dönüşleri» değil; 
«bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde» ola
cak. 

BAŞKAN — Evet. 
Son cümleyi değişik şekliyle bir kere daha oku

tuyorum : «Bunların memuriyet mahallerine dönüş
lerinde de aynı şekilde harcırah verilir» > 

BAŞKAN — Tamam. 
9 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

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

| Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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'Diyıeceksinıiz M, bunlar başka müsteşarlıklar. Birisi 
Başbakanlık Müsteşarıdır ve ayrı bir statüsü vardır, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri - bu bütün ülkeler
de aynıdır - dış siyasi ilişkilerde bazen bakan namına 
gider, konuşma yapar. Bu ikisi zaten halen de almalk-
ta. 'Bu balkımdan, bunları muhafaza ettik ve diğerleri
ni çıkardık; yaptığımız değişiklik budur değü mi?... 

Buyurun-
BMiBKLt AMÜRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yaptığımız değişiklik buyurduğunuz gibi; ancak, 
Sayın Maliliye Balkanı ve teknik arkadaşlar bu konuda 
zatıâlinizin bundan evvelki ernMeriniz gibi düşünür
ler; derler ki : «<Bazı makamlar öteden beri alıyor di: 
ye esasen o yüzden bu genişlemiştir. Çünlkü emsal gös
terilmiş, -siyasi oitorite, hayır, diyememiştir.» 

Bir teklifleri var, şöyle derler : «Kuvvet Komu
tanları ve Jandarma Genel Komutanı; orgeneral ve 
oramirailler ile bunların resmi çağrıya uyarak yolcu
luğa çıkan eşlerine 1 rnoi, bunların dışındakilere Itu-
risicik mevki üzerinden yol gideri verilir.» 

«Yargıtay kalsın, Danıştay kalsın; dalha evvel de 
alıyordu» dersek, bu daha da genişler. Zannederim, 
dünkü emirlerinize de daha paralel bir şey bu. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Aynı Kanunun 29 ncu maddesi 

aşağıdaki şökülde değiştirilmiştir. 
Yurt Dışında Yol Masrafı: 
Madde 29. — Yurt dışında sürek! ve geçici görev 

yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti da
hil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol 
masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman ve
ya terrniınalt ile ikamet yeri arasındaki 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 vie daha yukarı olanlara 
birinci mevki, 4 noü dereceden aşağı olanlara ikinci 
mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, 
Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı (Baş
kanı, Yasama Organını ıtemısü etmekle görevlendirilen 
Yasama Organı Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahke
mesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakamlar, Kuv
vet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Or
general ve Orarniraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, 
Uyuşmazlık 'Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları 
ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eş
lerine, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakandık 
Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yük
seköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli gö
revde bulunanlar dışındaki büyükelçilere birinci, bun
ların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri 
ödenir. 

Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk 
yapılacak itaşıtların Türkiye'deki aktarmasız hareket 
yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır ara
sında bulunanlar için taşıtın güzergâhında memuriyet 
merkezine en yakın durak yerinden 'itibaren hesap 
olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket 
yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolcu
luklar hakkında bu Kanunun yurt içi yolculuklarına 
ait hükümleri uygulanır. Yurt dışından yurt içine 
dönüşte aynı esaslara uyulur. 

BAŞKAN — Şimdi, zannediyorum birçok makam 
sayılıyordu ve halen iklimler alıyorsa, onları çoğaDt-
ımıamayı esas prensip kabul ettik; çünkü bundan ev
velki birleşimde görüştüğümüzde, mevcut olanlara 
yeni birtakım yeni makamlar daha ilave edilmişti. 
'Halbuki biz, «daha acaba kimleri çıkarahüriız?» di
ye düşünürken, birtakım ilaveler yapıldı; şimdi ımıüS-
ıteşarları koyduk. 

'BAŞKAN — O zaman Diyanet 'İşleri falan da kal
kıyor... 

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

BAŞKAN — 'Ben zalten hep ona talkıhyorum. Ni
ye yani?... Dini lider diye mii acaba onu öyle koy
muşlar vaktiyle?... 

MALÎYE 'BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, yarın, tabii bir başka mevki çıkacak, bunları bir
biriyle kıyas dtmıek suretiyle, devamlı genişleyecek 
olan bir neftice doğacak. Belirli bir yerde, eğer tabi, 
kesilecek 'ise, kesilmesinde daha yarar olacağı kanaa
tindeyim. 

'BAŞKAN — Biz taraftanız. 
Şimdi bunlardan, diyelim ki, resımi vazifeyle git

miyor da, izinli gidiyor. Acaba 1 nci ile gider mi?... 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Gitmez. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gitmez. 
'BAŞKAN — Efendim, trene benzemiyor çünkü; 

tren gibi değil ki bu. Uçakta turiSltlıe 1 nci mevki ara
sında hemen hemen hiçbir fark yoktur, bir içki ikra
mından başka. Kaldı »ki, birçok uçak şirketleri kal
dırmıştır 1 nci mevkii, bizim trenlerde olduğu gibi; 
yok. Ben kaç defa gittim Genelkurmay Başkanıyken 
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ve o f aıikı da iade ettirdik. Alktanma olduğumuz uçakta 
1 nci mevki yer yok... Ne yapalım?.. Turist mevkiine 
oturduk gittik; ne yapalım?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, yalnız, tabii, bu (konu, burada görüşüp, bu 
şekilde kararlaştırdığımız bir konudur. Gaıyet tabii, Sa
yın Başbakanın ve diğer arkadaşların fikrini almadığım 
için de, burada bir ölçüde de şu görüşe göre şahsi gö
rüşüm olarak katılabiHirim. 

BAŞKAN — Yalnız şunu diyebilirler; «Orgeneral 
ve oramiralldre verdiniz; Jandarma Genel Komuta
nınla verdiniz. Halbuki, normali zamanda, Yargıtay, 
Danıştay Başkanları, protokolde Genellkurmay Baş
kanından sonra aynı hizada dururlar. Onları niye 'kal
dırdınız?... Yani, bunlar yargı organlarımın en yüksek 
makamıdır. Gerçi bunlar bir yere gitmez ya, gititikleni 
die yoıktur; ne Yargıtay Başkanı gider, ne Danıştay 
Başkanı gider, ne Sayıştay 'Başkanı, ne Uyuşmazflılk 
Mahkemesi Başkanı... 

Bunlardan yurt dışına giden var mı hiç; resmi gö
re vle?.., 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok. 
BAŞKAN — Ben hiç haitırlamıyoruın. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yurt 

dışında 1 nci mevki ile turist ıklas anasında çolk büyük 
fark vardır. 

'BAŞKAN — O zaman, Kuvvet Komutanları ve 
Jandarma Genel Komutanından 'somasını «sıilimek la
zım. O zaman bir şey diyemezler. 

EMEKLİ AM'ÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Orgeneral ve 
oramiralleri de Siliyor muyuz?.., 

BAŞKAN — Zaten eskiden de öyleydi. Mahmut 
Paşa Genelkurmay Başkanının temsilcisi olaraik Kore' 
ya gitti; orgeneraldi, turilst mevki ile gk'ti, Tahran'a uğ
ramış, Tahran'dan da başka bir orgeneral binmiş, o da 
aynı yere gidiyor. O 1 nci mevkie olturmuş. «Çok ağın
ma gitti» dedi; ama ne olacak yani?. O »tesadüf olmuş 
da ikisi bir araya gelmiş. Sonra, Şalh zamanıydı; Şah za
manında öyle veriyorlardı. Zengin bir ülke... Bliz zen
gin değiliz. 

O zaman «Bakanlar, Kuvvet Komutanları, Jandar
ma Genel Komutanı ite eşlerine...» diyeceğiz. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜM'ER — Efendim, ben 
biraz farklı düşünüyorum bu konuda. 

Şimdi orgeneral, oraımiral ilki kişi var zaten efen
dim giden. Normal olarak bir, 2 nci Başkanımız gi
der, bir de Müsteşar gider dışarıya, böyle senede bir 
veya iki defa. Onum dışında, ordu komutanlariınıö gi

dişleri olursa bile, askeri uçakla gider gelirler. Bunun 
dışında, yani yargı organlarının bu yasada buyurdu
ğunuz gibi, dört 'tane başkanının adlarının] burada gö
rülmesi, asılında onları moral bakımından düzeltir; yok
sa, maddi bakımdan hiçbir şey fark etmez. Yani ben, 
orgeneral ve oramlirallerin ve bu dört (kişinin kalma
sıyla memleketin üst düzeyindeki insanlara biraz da
ha aynı seviye sağlanmış olur diye düşünmekteyim. 

BAŞKAN — Efendim, doğru da, bizm ilşlte döviz 
durumumuz belli; «Nereden ne tasarruf edebiliriz?... 
diye düşünüyoruz. Zaten gayemiz bunu biraz azaflt-
malk. Gelen şekli çok geniştli; daraltmaya çalışıyoruz, 
mümkün olduğu kadar. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 'Bütün müste
şarlar çıktı efendim. 

'BAŞKAN — Yoktu efendim, eskiden de yoktu., 
itki müsteşar vardı; Başbakanlık Müsteşarı (ile Dış

işleri 'Bakanlığı Genel Sekreteri vardı. 1 nci mevki ile 
turist mevkii arasında fark yok; hatta birçok ülke kal
dırmış ibunu; hep turist mevkii veriyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mİffi Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şu tertip bir 
başka işi de koordine ediyor; müsaade ederseniz açık
layayım. 

ıBir Devlet Protokol listesi hazırlıyoruz bu işi ya
panken. Devlet Prttokol listesinin hazırlanmasında da, 
işte budur en ön sıradaki. Onu da darallltmak lazım. 
Devlet Protokol listesi bu yüzden uzayan bir kuyruk
tur; bundan dolayı kırgınlıklar olmaktadır. Bu geçi
ci madde de devlet protokolünde Sayıştay Başkanımın 
uygun yere allınmamasından tevellüt etmiştir. O ba* 
kumdan, müsaade buyurursanız, pek ender seyahat ede
cek bu kiş'illerin bu şablonda kalması uygun olacaktır. 
Katiyen gitmemiştir efendim Yargıtay Başkanı; bir 
yere gitmez efendim, senelerce gitmez; belki 4 sene
de 5 senede bir şey olursa o zaman ollur. Esas diğerleri, 
buyurduğunuz gibi, Nejat Paşa'nın ifade eütiği gibi 
orgeneraller; iki Başkan gidiyor. 1 nci Başkanla, Müs
teşar gider gelir; diğerleri SHAPE'e zaten tayyareyle 
gidiyor. Onun dışında, za'tıâlinizi temsilen gönderdik
leriniz var; onlar pek ender olan 'bir şey efendim. 

Binaenaleyh, şu tertiip, herhalde Devlet Protokolü
nün tanziminde bize bir tutamak olacaktır. Bu kanun
da geçerse, kimse de itiraz edemez. Anıt Kabirde de, 
resmi kabullerde de, şurada burada «Devlet Protokolü 
budur» diyeceğiz. 

BAŞKAN — Protokolde tabii onlar önde geliyor. 
Sonra, Anayasa Mahkemesini de koyduk, bir de o var, 
Anayasa Mahkemesi iBaşfcanı var orada. Diğerleri, 
aynı hizada görüyorlar kendilerini, diyecekler ki : 
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«'Anayasa Mahkemesi 'Başkanım 'koydunuz da, Yargı-
Itay Başkanını niye koymadınız ... 

EMEKLİ AMIÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan 'Komisyonu Başkam) — izniniz olur
sa, bir küçük ilave dafhıa yapayım Sayın Başkanıım. 

'Bir de, gerektiğinde, yurt içinde yaitaklıı vagonla 
gütme 'baJkkını bunlara tamdık. Burada tonu edilenle
rin hepsi, aslında, yurit içinde de (mesela bir Yargıitay 
Başkanı) yaltaklı vagonla gitmeli diye düşünürüm ben. 

BAŞKAN — O zamıan, «Jandarma Genel KöımıUT 
'tanı, orgeneral ve oromiral'ler, Yargıltay, Danıştay, 
Sayıştay Uyuşmazlı'k Mahkemesi Başkanları ile...» 
Şekli'nde oluyor değil mi?... 

Diyanet işleri Başkanı eskiden beri var mı? 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe , Plan Komisyonu Bıaşkanı) — Eskiden beri 
var, çok eskiden beri var efendim. 

BAŞKAN — Yani, 'biz yeni ilave ötmedik? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Öteden beri 
vardır. 

BAŞKAN — O zaman, derdin dediğimiz gibi olu
yor, 

YÖK Başkam?. Onu koyacak mıyız? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu koyacağız ta
bii efendim. 

BAŞKAN — ... «Yükseköğretim Kurulu Başkanı 
ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki 
'büyükelçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist sı
nıfı üzerinden yol gideri ödenir.»* 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sü
rekli görevde bulunan elçilerin eşlerine vermiyoruz; 
değil mi? 

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

BAŞKAN — Onlar ayrı yerde oturacak, o ayrı 
yerde oturacak. O iş nasıl oluyor? Peki; yukarıdaki 
makamlarda bulunanların eşlerine verdik?.. Yüksek
öğretim Kurulu Başkanına ve merkezde sürekli gö
revde bulunanlar dışındaki büyükelçilere 1 nci mev
ki vereceğiz; eşlerine turist vereceğiz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Başkanım, 
YÖK Başkanı hariç; ötekiler zaten halen böyle; büt
çe kanununda böyle. 

BAŞKAN — Ama onu konuşurken de, biliyor
sunuz, Dışişleri Bakanlığı bir hayli üzerinde durdu. 
O da çok çirkin oluyor. 

BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım onlarda küçük 'bir fark 
vardır zaten. Öyle uygulama çok nadirdir; belki de 
söz konusu olabilir. Şahsi kanaatime göre, farkını 
telafi suretiyle gitmek mümkün olur efendim. 

BAŞKAN — Büyükelçi bir yere tayinen gidiyor; 
onun eşine başka, kendisine başka vermiş oluyoruz. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Eşine kendisi refakat eder efendim, terci
hini kendileri kullanır. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, tabii, bu böyle; bakan olarak o şekilde 
de alındı. Mesela ben Londra'dan buraya 'bakan ola
rak gelirken 1 nci mevki ile seyahat ettim; hanım 
gelirken 2 noi mevki ile turist sınıfı ile geldi. Bu şe
yin bir gereği oluyor, yani burada da çok istisnai 
bir durum; önemli olmuyor. Farkını gerekirse veri
yor, o şekilde geliniyor; ama bu şekilde konulduğu 
takdirde, onlar da dahil edilebilir. 

Büyükelçiler için acaba dahil ötmek lazım mı, de
ğil mi? Beni rahatsız eden konu şu. Bu konuda faz
la da konuşmak istemiyorum; ama Devletin büyük 
yükünü çeken bir Maliye Müsteşarına, yani beynel
milel temasa göndereceğimiz bir 'kimseye bunu ver
miyoruz; büyükelçiye; evet, «Devleti temsil ediyor» 
diyoruz da... 

BAŞKAN — Evet, işte mesele orada. 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Ben 
tahmin etmiyorum... Bütün büyükelçilere, devletler 
bu şekilde veriyor. 

BAŞKAN — Büyükelçiler tayin edildikleri yere 
gittiklerinde de merasimlte karşılanıyor, itimatname
sini takdim ediyor, diğerlerinde bu yok. Devletin 
temsilcisi olduğu için, büyükelçinin ayrı bir statüsü 
var ve otururken de büyükelçilere ayrı bir makam 
veriyorlar. Burada da öyle, gidilen yerde de öyle. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İlk gö
reve tayin tamam da, ondan sonraki gidiş gelişleri 
de 'bunu kapsar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, mesela 
Waşington Büyükelçisi geldi, vazife ile çağırıldı mer
keze; bu geliş gidişte 1 noi mevki alıyor. 

BAŞKAN — Onları hariç tutmalı, o doğrudur. 
Görevle çağırıyoruz, gidiyor. İlik gidişlerinde... 
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O zaman, «Merkezde sürekli görevde bulunanlar 
dışındaki büyükelçilerin ilk görev mahallerine gidiş 
ve yurda dönüşlerinde» mi diyelim?. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — «Me
muriyet mahalline ilk 'katiliıslarında.» Ondan sonra 
10 kere gidip gelirse1, turist gidip gelmesi lazım. 

BAŞKAN — O zaman Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı da dahil olur; aynı manaya gelir. Halbuki, 
onun göreve gidişi yok, ancak vazife ile olur. O za
man ötekini başa almak lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanımı, 
mıüsaaıd'e ©dersenüz böyle 'kalışını. Bir de, yerleşmiş 
anane var.; Şimdi gidecek oraya; tanınır; küçük bir 
yer... Mesela Belçika'da büyükelçi; ilik 'gidişte 1 nci 
mevki ile, âlâyı vâilâ ile gidecek; ondan sonra vazife 
ie, hükümet lüzum göreodk, çağıracak; «Haydi, sen 
turist sınıfıyla git gM (bir dıuruıriı olacak. 

Binaenaleyh, müsaade buyurulursa, ananelere, 
gelenekler© sadık kalmak bakımından da Ibu şekilde 
kalması uygun olur., 

BAŞKAN — Ben o turist meMk'iinde olanları da 
biliyorum. Amerika'ya güderken Jumbo jetlerle git
tim, o 'birinci mevkiin arka tarafına şöyle bir ba
kayım dedim. Büziım trenlerde, vagonlarda koridor
larda falan oturumlar; onun gibi çocukları yerlerde, 
rezalet; ellerinde bilmem ne şişeleri. Onların arasın
da da (büyükelçi oturmaz yarii. Gerçi, o jümfoo jet
lerde (diğerlerinde pek böyle olmuyor) vie Asya'dan 
gelen uçaklarda okuyor. 

ORGENERAL TAHSÎN ŞAHtNKAYA — Efen
dim, burada bir Uoplu tasarruf yapılacaksa, biraz ön
ce buyurduğunuz gibi, (bir kısmını atalım; ama bir 
tanesini çıkarfmnşız; faliçlblir şey sağlamaz. j 

Uygun görürseniz hepsini aynen kabul edelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu gibi 
gidişlerde bakanlık, gerçeklten yararlı ve mutlaka 
gitmesi lazım olan heyetleri göndermeye dikkat eder
se, Ibu iktisat da yapılır efendim. 

'BAŞKAN — Devlet ıBâşkanl'ığı Genel Sekreteri 
görevle nereye 'gitti şimdiye kadar? Hiçbir yere git
memiştir.; Devlet Başkanı gider de, Genel Sekreteri 
gitmez bar yere.; Başbakanlık Müsteşarı... Ben hiç 
hatırlamıyorum; alma Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri gidiyor; çok; fişte Yunanlistan'a, Roma'ya gi
diyor; Dışişleri Bakanıyla gidiyor bazan... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu konuda bir Dışişleri Bakanlığı Genel 

Sekreteri, (bir de dış ilişkiler ve yardımlar dolayı
sıyla MıaHiye Bakanlığı 'Müsteşarı - fiilen, yani çok 
liyi bildiğim için söyllü'yorum - yurt dışına iktisadi 
meseleler için heyet hailinde, yabancılarla temas için... 

IBAŞKAN — Efendim, o zaman Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarı; o da çıkar, o zaman o da 
çıkar. Yani müsteşarlara bir baktık mı, arkasını ge-
ıtiremeyîız. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Evet 
efendim., Yani bir tanesinin çıkışı bir tasarruf sağ
lamayacak; ama biraz evvel buyurduğunuz gibi, top
tan çıkarsaydılk, (büyük Ibür tasarruf olacaktı.; Onun 
liçin böyle kalsın. 

BAŞKAN — O halde eğilim, galiba, bu yazılı 
şekliyle kalması..... 

Başka bir mütalaa yoksa, 11 nci maddeyi, oku
nan şekliyle oylayacağım. Var ımı değişik, bir fikir?... 
Yoktur., 

11 mci maddeyi okunduğu şdkliyle oylarınıza su
nuyorum': Kabul ödemler.,? Etmeyenler... Kabul edil-
ımitşi^ 

23 ncü maddeyi okutuyorum): 

MADDE 23. — Aynı Kanunun 49 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve Hiz
metliler : 

Madde 49. — Asili görevleri gereği memuriyet 
mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (merkez 
veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge 
şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen 
gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere 
gündelik ve (aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol 
masrafı ödenmez. 

Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları 
ile iş ve çalışma özdMkıleri uygun görülenlere, bu 
Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almak
ta oldukları aylık derecelerine göre müstehak olduk
ları yurt içii gündeliklerin beş katı, aylık seyyar gö
rev tazminatı olarak verilir, 

Takip memuru, gezici sağlık mamuru, ebe, or
man muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, 
posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici baş
öğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği 
Maliye Bakanlığınca onaylanacak dliğer memur ve 
hizmetlilerin yol masrafları tmutat taşıt araçlarına fi
ilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır. 

BAŞKAN — 23 ncü maddede yapılan değişik
lik nedir efendimi? 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Saym Başka
nım, 'burada 'unvanları sayılan kişilere seyyar görev 
tazminatı dışında yal masrafının da verileceğini hük-
tme ıbağladılk; Maiye Bakanlığına da yetki verdik. 
Maddenin tamamına teşmili edemiyoruz; çünkü il
gili arkadaşlar, 70 bin kişiye varan bir işçi kitlesi 
olduğunu söylediler. 'Bu özeliği nedeniyle yalnız bu
rada islimleri sayılanlar için 'düşündük. 

IBAŞKAN — İM aliye Bakanlığıımıız bunda muta
bık mu? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Muta
bıkız efendim. 

IBAŞKAN — 23 ncü ımadde üzerinde söz iste
yen var mı?... Yoktur.; 

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

24 ncü maddeyi okutuyorum!: 
MADDE 24. — Aynı Kanunun 50 nci maddesi 

aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 
Fiilen Arazü Üzerinde Çalışanların Harcırahı : 
Madde 50. — Aşağıdaki bentlerde gösterilen me

mur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il 
'(Bölge kuruluşuna dahi bulunanlarda bölge) sınırları 
içinde her türlfü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları 
ıgünler için harcırah gündeliği yerine" kadro derece 
ve görevlerinin Özelliklerine göre, bültçe kanunların
da belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat ola
rak ödenir.; Asıl 'görevlerinin bulunduğu il veya böl
ge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazmi
nat yerine genel büklümlere göre gündelik ödenir. 

*U Harilta almak vıeya harita laümaMa ilgili işleri 
görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı 
Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlü
ğü personeli ile 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hiz
metleri Kanununun 3 neü maddesinde yazılı seyir ve 

hiidrogralfi işlerini mıünhaisıran arazide yapmakla gö-
revlöndirlen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve 
Hidrografi Dairesi personel,; 

2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınır
lama işlerinde çalışan personel. 

3.. Arazi üzerinde' kadastro ve tapulama işlerin
de çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü per
sonelli ile tapulama hâkimleri. 

4, Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile 
'bunlarla çalışması zorunlu olan diğer 'personel. 

5. IMaden 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 hükmüne göre gündelik verilir. 

BAŞKAN — Bunda, «Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığına bağlı seyir ve hidrografi hizmetleri' ni ek
ledik; değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
bunlar da, yalnız, karada çalıştıkları günler kısmı
na girecek. Burada «karada» karşılığında «arazide» 
kelimesini kullandık; çünkü maddenin başlığı, «Fii
len Arazi Üzerinde Çalışanlar» olduğu için, «karada» 
deyiminden kaçındık. Kastımız, karada çalıştıkları 
süredir. 

Arz ederim. 

«BAŞKAN — Evet. 
24 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum : 

MAIDDE 27. — Aynı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I nci Sütun 

Görev unvanları veya aylık 
dereceleri 

1. Yurt dışı seyahatlerde, uçak
larda 'birinci sınıf üzerinden 
seyahat gideri ödenenler,, 

2. 33 ncü maddenin (b) 'bendine 
dahil olanlar. 

3. Yukarıda yazılı olanların dı
şında kalan aylık dereceleri 
1 - 4 olan memur ve hizmet

liler. 

4. Aylık dereceleri 5 ve daha aşa
ğı derece olan memur ve hiz

metliler. 

27 nci maddeye bağlı ıfll) sayılı cetvel 

II nci Sütun 

Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat 
(Vapur - tren) 

(Ekspres ve kuşet ücretleri dahil) 

III ncü Sütun 

Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla 
seyahat 

Yataklı vagon farkı dahil olduğu Yapılan hakiki yol masrafı. 
halde ibirinci mevki ıbilet ücreti, • 

Birinci mevki bilet ücreti. 

Birinci mevki bilet ücreti. 

İkinci mevki Ibilet ücreti. 

Mutat ve ekonomik olan taşıtlara 
ait yol masrafı ve icap ve zaruret 
halinde kullanılacak diğer taşıtlara 
göre hakiki yol masrafı. 

Mûtat ve ekonomik olan taşıtlara ait 
hakiki yol masrafı. 

Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait 
hakiki yol masrafı. 

AÇIKLAMA : 

1. Cetvelin 1, 2 ve 3 ncü sıralarında gösterilen
ler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla se
yahati dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip 
olunması ile mümkündür. 

% Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, 
«Mutat ve ekonomik olan taşıt» dan maksat, iki ma
hal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi ta
şıtlar işlemekte ise 'bunlardan ucuz olanıdır. 

3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak (bulunduk
ları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şar
tıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir. 

4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet üc
reti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hal
lerde ise yemekli bilet ücreti ödenir. 

5. özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müs
tehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek 
günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme 
yapılmaz. 

BAŞKAN — Bu açıklamanın 3 ncü fıkrasına ge
rek var mı?.. «Yukarıdaki cetvele göre müstehak bu
lundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek 
şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir.» 

O, şahsın kendisine ait bir şey. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ıflBütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka

nım, Ibu buyurduğunuz gibi, çok tabii, bundan başkası 
düşünülemez; ancak 6245'te de var. 30 senedir ka
nunda yazılı bir hüküm diye aynen aldık, Belki bir 
fazlalık; ama bir mahzuru da yok. 

BAŞKAN — Tren üzerinden harcırahını alır, uçak
la gider. «"Ben uçakla gittim» diye para isteyemez ve
ya trende 1 nci veya 2 nci mevki alır, yataklı ile gi
der; «Ben yataklı ile gittim» diye zaten isteyemez ki. 

ı«... Ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile 
seyahat edebilir» diyor. Hakkı o; hatta, belki daha 
aşağı ile gitmişse?,. 
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EIMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — O zaman hak 
ettiğini alıyor zaten, yani 1 nci mevkiden alıyor; gi
derse, 2 nci mevki ile gidiyor. 

BAŞKAN — 2 nci mevkiden... Bileti eklemiyor ki 
çünkü. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkam) — Hayır. 

BAŞKAN — Uçak bileti ekleniyor da, tren bileti 
eklenmiyor, otobüs bileti elklenmiyor. Mesela trenden 
alır harcırahını, otobüsle gider. Ne ise, fazla bir şey o. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mevcut ka
nunda da 6 nci fıkra aynen vardır Başkanım. 

BAŞKAN — Yalnız, 1 nci madde de bir açık 
kapı var : «...uçakla seyahat edebilirler» diye biti
yor; «diğerlerinin uçakla seyahati dairelerince lüzum 
gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür» 
diyor. 

Bu, suiistimali edilebilir gibi geliyor bana. Zaru
ret olması lazım, yani muhakkak uçakla gidip, o gün 
yetişmesi gereken bir hal olması lazım. Yoksa, her 
daire «uçakla gitsin» diye onay verir; o da alır. 

«Seyahati, zamanında yetişmesi mecburiyeti gibi 
sebepler tahtında dairelerince lüzum gösterilmesi ve
ya tasvip olunması ile mümkündür» gibi bir şey koy
mak lazım. Gerekçe göstermesi lazım; uçakla se
yahatinin, gerekçesi bdirtilmek şartıyla olması lazım. 
Oraya «Gerekçesi belirtilmek şartıyla dairelerince lü
zum görülmesi, gösterilmesi veya tasvip olunmasıyla 
mümkündür» diye bir kayıt gerekir. 

Evet, buyurun. 
FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım geçen birleşimde görüşülmüş 
olan 6 nci maddedeki değişiklik, son fıkrasında, esa
sen bu, daire amirlerinin tasvibiyle başka vasıta ile 
de seyahat edilebileceği yolunda bir hüküm konul
makla düzenlenmişti. O bakımdan, esasen esas düzen
leme oradadır. Burada bir tekrar niteliğindedir; belli 
şartları vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Ama şimdi, dairesi', hiçbir gerekçe 

göstermeden, yani 5 nci derecede, 6 nci derecede ki 
bir memuruna, «Hadi sen uçakla git» diyebilecek; 
hiçbir sebep de sormayacak Maliye yahut da defter
darlık, muhasebeci. 

Öyle bir şey vermiyoruz; gerekçe göstermiyor 
çünkü. 

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

nım, 1 nci maddeye, izniniz olursa, «Cetvelin 1, 2 ve 
3 ncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebi
lirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere 
münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi 
veya ıtasvip ollunmasıyla mümkündür» diye bir hüküm 
koyalım. 

BAŞKAN — «Zorunlu 'hallere.» Evet, «zorunlu» 
dediğimize göre, onu belirtmesi lazım, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tasvip edecek 
makam zorunlu hali de bedintmek mecburiyetinde 
kalır. 

BAŞKAN — Onu öyle ilave edelim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Diğerlerinin 
uçaikla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve 
dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması 
ile mümkündür.» 

BAŞKAN — Açıklamanın 1 nci fıkrasını bir da
ha okutuyorum : 

«Açıklama : 
1. Cetvelin 1, 2 ve 3 ncü sıralarında gösterilen

ler uçaikla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla se
yahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerin
ce lüzum gösterilmesi veya tasvip olunmasıyla müm
kündür.» 

BAŞKAN — Tamam. 
27 nci madde üzerinde başka söz ailmaik isteyen 

var mı?.. Yok. 
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi efendim geçen birleşimde Komisyona iade 
edilmiş olan geçici madde, Komisyonca 29 ncu çer
çeve maddeye bağlı ek madde 1 olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

Komisyonun yeniden düzenlediği 29 ncu maddeyi 
okutuyorum : 

MADDE 29. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek mad
de eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sa
yılı Harcırah Kanununda geçen Reisicumhur, Devlet 
Başkanı; Büyük Millet Meclisi Reisi, Yasama Or
ganı Başkanı; lora Vekilleri Heyeti, Bakanlar Kurulu; 
Başvekil, Başbakan; Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
si, Genelkurmay Başkam; vekiller, bakanlar; mebus
lar, Yasama Organı üyeleri; olarak değiştirilmiştir. 

Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro ay
lık dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin 
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birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bu çerçeve 29 ncu madde ve ona 
bağlı ek madde 1 üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? Yoktur. 

29 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, geçen birleşimde Maliye Bakanı tarafın
dan verilen önerge doğrultusunda, Komisyon, çer
çeve 30 ncu maddeye bağlı olarak geçidi madde l'i 
düzenlemiştir; şimdi bu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 30. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun «Dış seyahatlerde yer değiştirme masrafı»na iliş
kin 47 nci maddesi uyarınca ve beyanlara istinaden 
1 Ocak 1974 tarihinden sonra tahakkuk ve mahsup 
işlemleri yapılan ödemelerden haklarındaki Sayıştay 
ilamları henüz kesinleşmemiş olanlar ile kesinleşmiş 
ilamlarda kısmen tazminine hükmolunmuş olanlar bu 
Kanunla getirilen esaslara ve o tarihteki yurt dışı 
gündelik miktarlarına göre yeniden değerlendirilir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, ilgililere döviz 
olarak fazla ödendiği tespit olunan miktarın bu Ka
nunun yayımı tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası 
karşılığı, aylık eşit taksitlerle bir yıl zarfında say
manlıklarca tahsil olunur. Borcunu ödeyenler 'hak
kında kurumlarınca başka takibat yapılmaz ve yapıl
makta olan takibat kaldırılır. 

Değerlendirme sonucunda ilgililere herhangi bir 
ödeme yapılmaz. 

BAŞKAN — Bu düzenlenen 30 ncu maddeye 
bağlı geçici madde 1 üzerinde Maliye Bakanımızın bir 
diyeceği var mı efendim? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu 
madde bir ölçüde, 1954 senesinde Harcırah Kanunun
da kabul edilen esasların, bilahara kanunla düzenle-
nememesi, uluslararası nakliyelerde kilo yerine met-
rekübün getirilmiş olması sebebiyle buralardan ortaya 
çıkan sorunu çözümleyen bir madde olarak karşımı
za gelmiş bulunuyor. Yeni Harcırah Kanununda ka
bul buyurulan diğer maddelerle burada farklılık
lar olduğu takdirde, getirilen esaslara uygun olarak 
farkın ödenmesi ve Ibuna göre de işlemlerin düzen
lenmesi esası getiriliyor. 

Hükümet yönünden çok lüzumlu ve bir ölçüde ih
tiyacı karşılayacak bir husustur. Bu bakımdan, ka
bulünü arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
«Bir sene içerisinde» dedik, yani bir sene içerisin

de ödeyecek borcunu. 
Ben oraya da takılacağım. Benim bildiğim kadarı 

ile maaşının 1/4'ünden fazlası kesilemez, haczedile
mez. Peki, 1/4'ü ile kesilen miktar, bir senede öde
meye kâfi gelmeyecekse ne yapsın? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu konuda bu yönle kendisine her halü
kârda bu farkını bir senede ödeyecek şekilde bir im
kân veriliyor. 

BAŞKAN — Herhalde, o kadar olmaz diyorsu
nuz? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Olsa bi
le bu konuda gerekli borçlanacak. Bir taraftan ala
cak; fakat bunu ödeyecek; bundan sonraki farkı bü
yük de çıkmaz zannediyorum. 

BAŞKAN — Çıkmaz esasında da benim aklıma 
geldi. 'Benim bildiğim kadarı ile maaşının 1/4'ünden 
fazlası haczedilemez; çünkü aç kalır o zaman. Mesela, 
bazı ek ödenekler var ki, hacze tabi değildir : Tayın 
bedeli haczedilemez. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Zannet
miyoruz efendim, bunu 1 senede ödeyebilecek bir 
imkân sağlar. 

BAŞKAN — Evet. Öyle o kadar çok çıkmaz. 
30 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yoktur. 
Çerçeve 30 ncu maddeyi (Geçici 1 nci madde ile 

beraber) oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 31. — Bu Kanun 1.3.1982 tarihinde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz almak 

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

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
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2. — Askeri Yargıtay Kanunu ile Askeri Hâkim
ler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(1/257) (S. Sayısı : 304) (1) 

BAŞKAN — Gündemlimizin ikinci sırasında As
keri Yargıtay Kanunu ile, Askeri Hâkimler Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Milli Savunma Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 304 sayı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milli Sa

vunma Bakanlığı temsilcileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının ıtümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum; 
buyurun Başkaynak. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere. 
1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu 1972 yılında çıs 
HUŞ; kuruluşunu, 1 başkan, ikinci başkan, 1 başsav
cı ve 4 daireden ibaret düzenlenmiş bulunmaktadır. 

O günkü koşullarda ihtiyaca cevap veren Askeri 
Yargıtay, bugünkü şartlar altında ihtiyaca cevap ve
remeyecek hale gelmiş bulunmaktadır, özellikle, Tür
kiye'nin genelinde sıkıyönetim ilan edilmesi, her sı
kıyönetim komutanlığı nezdinde birden çok mahkeme 
kurulması, bugünkü sıkıyönetimle vaki temasımızda 
50 bin kışı civarında sanık yargılarm'ş olması nede
niyle, ister istemez Asikeri Yargıtay Kanununda bir 
değişikliğe gitmek ihtiyacı duyulmuştur. Bu nedenle, 
özellikle, yasanın, daireler kurulmasına ilişkin 2 nci 
maddesinde bir değişiklik yapılmış; 4 daireden ibaret 
bulunan bu kuruluşun 5 daireye çıkarılması ve ihti
yaç halinde bu dairelerin 6'ya iblağ edilmesi yetki
sinin, ancak Yargıtay Genel Kurulunun lüzum gös
termesi, Genelkurmay Başkanlığının uygun mütalaa
sı üzerine Bakanlıkça verilmesi uygun görülmüştür. 

Yine madde metnine özel bir düzenleme getirile
rek, sıkıyönetimin kalkması halinde ileride bu 5 veya 
6 daire adedi fazla olduğunda tekrar eski 4'e irca 
edilmesine ve halen 1 başkan, 7 üyeden oluşan bu 
kurulun, 1 başkan, 5 üyeye kadar düşürülebilmesine 
imkân sağlanmıştır. 

Yine, yasanın 5 nci maddesinde, buna paralel 
olarak, Asikeri Yargıtay Daireler Kurulu, Askeri Yar
gıtay Disiplin Kurulu konularında da değişikliğe gi
dilmiştik. Özellikle, Daireler Kurulu, halen yürür
lükte bulunan metne göre, başkan, ikinci balkan - ki, 

(1) 304 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

başsavcı yoktur bunun içerisinde - daire başkanları 
ve ikişer üyeden oluşuyordu. Halen 5 daire olduğu
na göre, ister istemez, bu Daireler Kurulunun dü
zenlemesi de değişikliğe tabi tutulmuştur. 

Sayın Başkanım, ikinci önemli bir unsur da, As
keri Yargıtaya halen mevcut mevzuatın 12 nci mad
desinde ifade edildiği tarzda - ki, Anayasamız da bu 
tarzda düzenlenmiş idi - 1 noi sınıfa ayrılmış hâkim 
albaylar seçilebilmektedirler. Zira, malumları olduğu 
üzere, hâkim albay sayısı Silahlı Kuvvetlerde çok kı
sıtlı bulunmaktadır. Bu hâkim albayların sıkıyönetim 
mahkemelerinde, asikeri mahkemelerde kuvvet komu
tanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığı idari kadrolarında da bulunmaları, Ana
yasamızda var olmasına rağmen henüz kurulmamış 
bulunan Devlet Güvertlik Mahkemelerinde de 1 nci 
sınıf hâkim albayların istihdam ©dilme zorunluluğu 
dikkate alınarak, hâkim albayların Yargıttaya atanma
ları hükmü değiştirilerek, hâkim yarbayların da bu 
kadrolara atanmalarını öngörecek 12 nci madde deği
şikliğine gidilmiştir. 

BAŞKAN — Hâkim albayların atanması değiş
tirilmedi de, hâkim albaylarla beraber, 1 nci sınıfa 
ayrılmış bulunan hâkim yarbayları da ilave ettik. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Başkanım. 

Yine, özellikle yasanın, Yüksek Disiplin Kurulu
nu düzenleyen ilgili' maddesinde bir değişiklik yapıl
mıştır. 

Halen, mevcut mevzuata göre, 1 nci başkan, 2 nci 
başkan ve kıdemli bir daire başkanından oluşan 3 ki
şilik Disiplin Kurulu, daha demokratik olsun ve 
umumi Yargıtaydaki ülkelere de uygun düşsün diye 
değiştirilmiş, daha genişletilmiş, Yüksek Disiplin Ku
ruluna 1 nci Başkan, 2 nci 'Başkan, Başsavcı, daire 
başkanlarının katılması söz konusu olmuştur; bura
da bir düzenleme yapılmıştır. 

Askeri Yargıtayın bu tarzdaki beş veya altı mad
desine dokunulduğu zaman, ister istemez, 357 sayılı 
Kanunun ilgili maddelerinde de (değişiklik yapılması 
ihtiyacı hâsıl olmuş; özellikle Askeri Yargıtaya seçi
mi düzenleyen ilgili madde, hâkim albay alırken yar
bay alma ihtiyacı doğunca, gerek Asikeri Yargıtay 
Yasasında, gerekse Anayasamızın ilgili maddesinde 
hâkim albayların; binbaşı, yarbaylığa yükselirken ya
hut da binbaşı ve yarbay rütbelerinde almış olduk
ları sicil notu ortalaması 140 olacak ve dolayısıyla 
1 nci sınıfa ayrılacakları düzenlendiği için, bunun 
içine yarbaylar katılmış; o zaman yüzbaşılıkta ve bin-



Mi G. Konseyi B : 85 11 . 12 , 1981 O : 1 

başılııkta geçerli sicil noıtları ortalamsı yine 140 olan 
ıfcişd'lerin 1 nci sınıfa geçirileceği öngörülmüştür. 

Sayın Başkanım, biraz önce arz ederken, sıkıyö
netim mahkemelerinden akın halinde dosyaların gel
diğini, 50 bin civarında kişinin yargılandığını, tah
min ediyorum ki, 12-13 bin dosyanın yargılama de
netimlinde bulunduğunu ifade etmiştim. ister istemez, 
halen 1402 sayılı Kanunun ek 5 nci maddesinde sıkı
yönetim mahkemelerinde nasıl sivil hâkimler istih
dam ediliyor ise, Yargıtaya üye olmama koşuluyla, 
umumi Yargıtay Yasasının 35 nci maddesinde olduğu 
gibi, tetkik hâkimliği müessesesi getirilmiştir. Bu tet
kik hâkimleri, ister Daireler Kurulu, isterse daireler
den verilen dosyalan inceleyecekler ve o dosya hak
kında raporlarını düzenleyip, daireye veya Daireler 
Kuruluna getirecekler; o rapor üzerinde bir inceleme 
mevzuu olacak, dolayısıyla Askeri Yargıtaydaki akım 
süratlenmiş olacaktır. 

Yine, 1402 sayılı Kanunun ek 6 nci maddesinde, 
sıkıyönetim mahkemelerinde sivil savcı istihdamı ön
görülmüş idi. Tabii, sıkıyönetim mahkemelerinden ge
len bu dosyalarda, yine tetkik hâkimlerinde olduğu 
gibi, yine bu tür savcılar sivilden geldiklerinde, yalnız 
ve yalnız sıkıyönetim mahkemelerinden gelen dosya
larla yetkili kılınmak koşuluyla, buraya da Cumhu
riyet savcılarının alınmaları öngörülmüştür. 

Yine, 1402 sayılı Kanunun ek 5 ve 6 nci madde
lerinde olduğu gibi, bunların özlük hakları, sicil mü
esseseleri, hastalanmaları hali, atanma sistemi yeni ku
rallara bağlanmıştır, ister istemez, yine Milli Savun 
ma Bakanlığının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının 
uygun görmesi koşuluyla, Milli Savunma Bakanı ta
rafından ıkonu Adalet Bakanlığına götürülecek; Ada
let Bakanlığı, Yüksek Hâkimler - Savcılar Kurulu ka
nalıyla bunlara atama yapacaktır. 

BAŞKAN — Tetkik hâkimliğine aynı zamanda as
keri hâkimleri de koydunuz. 

Savcılar da, yine Yargıtay Savcılığına atanacak 
Cumhuriyet savcıları, aynı ilkelerle bize de tayin ola
bilecekler. 

Bunun dışında bir önemli madde de, yüksek ma
lumları olduğu üzere, Yargıtayda 1 nci Başkan, 2 nci 
Başkan, Başsavcının generaldir kadroları. Halen meri 
mevzuatımıza göre, bunların emekllMikleri söz konu
su değildir. Küçük yaşta veyahut da ileri yaşta dahi 
olsa, aynı rütbede uzun müddet Askeri Yargıtayda 
general, amiral olarak kalmaları halinde, kendilerin
den sonra gelen daha yetenekli, daha genç, daha di
namik elemanlara imkân vermemektedirler. 

ikinci bir sıkıntı da Silahlı Kuvvetlerde, her su
bay, her albay, mutlaka, general olmak gibi her yıl 
bir sisteme tabidir, general olma şansına tabidir ve 
terfi sırasına giren, altıncı senesinde de olsa, onikinci 
senesinde de olsa mutlaka Askeri Şûraya takdim edi
lir. Yargıtayda bu sistem kapalı oluyor; bir yerde eşit
lik ilkesini bozduğu gibi, Yargıtaydaki hâkim albay
lar terfi edemeyeceklerdir ve önlerinin de kapalı bulun
duğunu dikkate alarak, hizmete karşı, belki Yargıta-
ya karşı, belki Silahlı Kuvvetlere karşı bir eziklik 
hissediyorlar, terfi edememe nedeniyle. 

Bu 'imkânı sağlamak ve özellikle Silahlı Kuvvet
lerdeki terfi sistemini ve Silahlı Kuvvetlerdeki emek
lilik sistemini aynen Yargıtayda uygulamak için, 357 
sayılı Kanunun ek 5 nci maddesinin (D) bendini de
ğiştirmiş bulunuyoruz, 

Genelde arz edeceğim bunlar; maddelere geçildi
ğinde daha teknik bilgi sunacağım. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var 

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

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

1 nci maddeyi okutuyorum1: 

Askeri Yargıtay Kanunu ile Askeri Hakimler Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27 Haziran 1972 tartı ve 1600 
ısayılı Askeri Yargıtay Kanununun 2 noi maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kuruluş: 
Madde 2. — Askeri Yargıtay; Başkanlık, Baş

savcılık ve heş daire ile 'bu kanunda gösterilen 
kurullar ve hizmet ünitelerinden teşekkül eder. 
Ancak iş hacmine göre, Askeri Yargıtay Genel 
Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Müessese olarak koymuş bulunuyoruz; asker veya si: 

vil olacaklar; ancak, askeri hâkimlerin oraya atanma
ları için, hâkimlikte en az 5 yıl çalışmış olmaları 
koşulu getiriliyor - maddelerin ayrıntılarına girmek 'is
temiyorum; 5 yıl çalışma oluyor - sivil hâkimlerde 
de, Yargıtaya tetkik hâkimi seçilebilme niteliği ara
nıyor. Orada 3 ncü sınıfa ayrılma şartı var; bizde 
3 ncü sınıf hâkim olmadığı için, biz de 5 yılı ona te
kabül ettirdik. 

— 340 
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uygun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlı
ğınca daire sayısı altıya 'kadar yükseltilebileceği 
gibi dörde de indirilebilir. 

Askeri Yargıtaym kadroları Milli Savunma Ba
kanlığı kuruluş ve kadrolarında glösterilir. 

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

1 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 

sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 5 nci (madde
sinin birinci fıkrası 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Her dairede bir başkan ive yedi üye bulunur. 
Ancak, iş hacmine göre Askeri Yargıtay Genel 
Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının 
uygun görmesi üzerine IMili Savunma Bakanlığınca 
dairelerdeki üye sayısı 5'e kadar »indirilebilir. Bu 
şekildeki indirme sonunda üyeler kadroları ile gö
revlerine devam ederler. Ancak, üye sayısı tespit 
edilen miktara ininceye kadar üye seçimi yapılmaz. 
Daireler bir başkan ve dört üyenin katılması ile 
toplanarak karar ve (hüküm verirler. 

BAŞKAN — Demin 'izah ettiniz zaten bunu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli (Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, zaten, gerek biraz önce izah ettiği
miz 2 nci madde, gerekse bu madde birbirini ta
mamlayan maddelerdir. Biraz önce arz ©derken, 
sıkıyönetim nedeniyle, hizmet ihtiyacı nedeniyle 
daire adedini artırıyor idik. Yukarıdaki maddede, 
daire 'adedini azaltma imkânı da verilmiştir, ileri 
tarihilerde sayıyı da azaltma (imkânını elimizde 
tutmak için. 

BAŞKAN — Tabii, sıkıyönetim kalkar, iş hac
mi de azalırsa, hâlâ daha niye bu kadar kalsın? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu 'Başkanı — 
Şunu arz edeyim, tutanağa geçmesi açısından: Sıkı
yönetim lilan edilmeden önce, Askeri Yargıtaya 
yılda 1 000 civarında dava geliyor idi. Halen o 
'tarihlerde 32 üyeleri bulunuyordu; bir hesapta, üye 
başınla 'haftada 1,5 dosya düşüyor idi; belki ayda 
3 veya 4 dosyaya ancak çıkabiliyorlar idi. Bun
dan beş altı sene sonra belki, normal rejimin av
detinde, yani sıkıyönetim kalkması halinde, bu ih
tiyaç nedeniyle konmuştur. 

IBAŞKAN — Yeniden kanun 'değiştirmeye ge
rek kalmasın diye. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı — 
Gerek kalmasın diye. İdare bunu elinde tutsun ba
kımından arz ediyorum efendim. 

IBAŞKAN — Çünkü, kanunun çıkması dki üç 
sene, bazen dört sene sürüyor; o bakımdan böyle 
bir elastikiyet getirildi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı()Milli Savunma Komisyonu Başkanı — 
Ayrıca da, tabii, 926 sayılı Kanunun 41 nci mad
desinde de, Silahlı Kuvvetlerde bu imkân vardır. 
Aynı konuya paraleldir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz 
almak listeyen var mı eıendim?.. Yoktur. 

IMaddeyi 'oylarınıza sunuyorum1: Kabul 'edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 3. — 27 Haziran 19712 tarih ve 1600 

sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 6 nci maddesi 
Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Daireler Kurulu : 
Madde 6. — Daireler Kurulu, Askeri Yargı

tay Başkanının başkanlığında, ikinci başkan, daire 
başkanları, kararına itiraz edilen veya direnilen daire 
hariç olmak üzere dairelerden ikişer üyenin katıl
ması ile kurulur. 

Başkanın kurula katılmaması halinde ikinci baş
kan kurula başkanlık eder. Bu takdirde kararına 
itiraz edilen veya direnilen daireden inceleme konu
su kararın alınmasına katılmamış bir üye kurula ka
tılır. 

Askeri Yargıtay daire sayısının yükselmesi veya 
'indirilmesi sonucu kurulan üye miktarı çift sayılı 
olduğu takdirde, kararına itiraz edilen veya direni
len daireden inceleme konusu kararın alınmasına 
katılmamış bir üye kurula katılır. 

BAŞKAN — En kıdemsizi çıkarmıyoruz da, 
oradan ilave etaek suretiyle yapıyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK itfMffii Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim. Bir yerde o bir teknik hata oluyor. 

Şimdi şjöyle arz edeyim Sayın Başkanım: Ha
len yürürlükte bulunan metne göre, bu düzenleme 
var, sayıyı 5'e çıkardılar; 5'e çıkınca, 15'le toplansın 
diye 'düşündük; ancak, 1 nci Başkanın katılrrm-
ması halinde 2 nci Başkan başkanlık edecek; o za
man 14'e inecek; 14'e inince, en kıdemsizi çıkar
ma gibi bir düşüncenin içine girmiştik. 

Yargıtay Başkanını da dün Komisyonumuza da
vet ettik, kendilerinden de bu konuda görüş istedik. 
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«O, kıdemsiz üyenin çıkmasından ise, direnilen 
daireden bir kişinin buraya, karara 'katılmamış daire 
reislinin 'buraya katılmasında büyük yarar var; Çün
kü, kendi dairesinin de görüşünü getirecek» dediler. 
Bu şekle dönüştük. 

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

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 4. — 27 Haziran 1972 ıtarilh ve 1600 
sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 9 ucu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yüksek Disiplin Kurulu : 
'Madde 9. — Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri 

Yargıtay Başkanı, 'Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire 
Başkanlarından kurulur. 

Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısı veya 
'bir eksiğidir. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Ku
rulla sevkedilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan 
üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların 
katılamaması sonucu kurul üye sayısı 'beşten az 
olursa, konu genel kurulda incelenir, genel kurulun 
kararı kesindir. Kurullun yazı işlerini genel sekreter 
yürütür. 

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

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

5 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 5. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 
sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçim : 
Madde 12. — Askeri Yargıtay üyeleri, en az yar

bay rütbesinde birinci sınıf askeri hâkimler arasından 
Askeri Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misilli olarak 
gösterdiği adaylar arasından Devlet Başkanınca se
çilir. 

(Boş üyelik birden 'fazla ise; Askeri Yargıtay Ge
nel Kurulu, boş üyeliklerin üç misi olarak adayları 
tespit eder. Boş üyelik adedince üyeleri Devlet Baş
kanı bu adaylar arasından seçer. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde bir diyece
ğiniz var mı?.. 

(Buyurunuz. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK ı(Milli Savununa Komisyonu 'Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu seçimle ilgili eski metni aynen 
muhafaza ediyoruz; sadece yarbayları buraya kat
mış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Eskiden albaylardı, şimdi yarbay
ları da dahil ediyorsunuz. 

HÂIKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
iKAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskiden birinci sınıfa ayrılmış hâkim albaylardı; 
örneğin 3 boş varsa 9 kişilik bir liste tespit ediliyor, 
Devlet Başkanlığına sunuluyordu; Devlet Başkan
lığı, boş kadro kadarını onaylayıp, iade ediyorlar
dı, kararname oluyordu. Şimdi, aynı sistem, yar
bayları da içine alacak tarzda düzenlenmiştir. 

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

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

6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. 27 Haziran 1972- tarih ve 1600 sa

yılı Askeri Yargıtay Kanununun 17 nci maddesinin 
6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

6. — Askeri Yargıtaya ait önemli geçici işlerde 
veya başkanlık ettiği kurallarda dosya tetkik et
mek üzere Askeri Yargıtay Üyelerini veya tetkik 
hâkimlerini görevlendirmek. 

BAŞKAN — Tetkik hâkimliği konduğu için, 
değil mi o ilave? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Sayın Başkanım. 

Zaten, Yargıtay Başkanının görevleri 17 nci 
maddede sıralanırken, Yargıtay temsil etmek, dü
zenli çalışmasını temin etmek gibi görevleri yanın
da, Yargıtay Başkanı, Daireler Kurulunda hâkim
lerden birisini, tetkik etmek üzere raportör tayin 
ediyordu; bunun için de tetkik hâkimliği konmuş 
aynı zamanda. 

BAŞKAN — Tetkik hâkimlerini de ilave ettik; 
ama sırf, yalnız tetkik hâkimi değil, tetkik hâkimi
nin, işi çoksa üyeye de verebilecektir. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAIYMAIK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Üyeye de verebilecek tabii. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz alimak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

'7 nci maddeyi okuyunuz. 
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IMADDE 7. — 27 Haziran 1972 tarih ve U600 sa- | 
yılı Askeri Yargıtay (Kanununa aşağıdaki üç ek mad
de eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Askeri Yargıtay Daireler 
Kurulu ive Dairelerinde tetkik (hâkimi 'bulunur. 

Tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireler Askeri 
Yargıtay Başkanlar IKurulu tarafından belirlenir. 

Tetkik hâkimlerinin seçilmesinde bu hizmetin ge
reklerine uygun nitelik aranır ve genel atanma şartları I 
da dikkate alınarak en az 5 yıl süre ile askeri hâkim
lik yapmış olanlar arasından Askeri Hâkimler Kanu
nu hükümlerine göre atamaları yapılır. 

Tetkik hâkimleri Daireler 'Kurulu Başkanı veya 
Daire Başkanlarının kendilerine vereceği dava dosya
larını inceleyip dosya hakkında bir rapor düzenlerler 
ve Daireler Kurulu veya Daire »Başkanları tarafından 
dava dosyalarıyla ilgili olarak verilen diğer işlemleri 
yaparlar. 

BAŞKAN — 'Ek madde 1 üzerinde bir açıklama
nız olacak mı?. 

(Buyurun. 

HÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAIK .((Milli Savunma Komisyonu İBaşkanı) — 
Sayın Başkanım, Askeri Yargıtay'ın çalışma düzeni I 
içerisinde teökik 'hâkimliği müessesesi yoktur; halen, 
1700 sayılı Yargıtay (Kanununda bu müessese vardır ve 
çok da istifade edilmektedir. Şimdi biz, bu 1 nci mad- I 
de ile Askeri Yargıtay'da da, umumi Yargıtay'da ol
duğu gibi, bir tetkik hâkimliği müessesesi getirmiş bu
lunuyoruz. Bu tetkik hâkimliği müessesesi, bir yerde, I 
Yargıtay'a gelen dosyalardaki akımı artırabileceği ya
hut bakma olanağını yahut da bir an önce karara bağ
lama imkânını artırabileceği gibi; daha ağır dosyala
rın - tabii şöyle 'bir mecburiyet yok, her gelen dava 
dosyası mutlaka tetkik hâkimliğinden geçmek duru
munda değil; tetkik hâkimleri 5 yıllık bir hâkim ol
duğu için daha tecrübesiz olabilirler, daha ağır, bir 
üyenin bakması lazım gelen dosyaları - daha tecrübe
li hâkimlere; daha hafif olan dosyalarında tetkik hâ
kimlerine verilmesi suretiyle Askeri Yargıtay üyeleri
ne bir çalışma rahatlığı sağlayarak, kararlarında daha I 
isabet ve daha iyi inceleme imkânı vermek için düzen
lenmiştir. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAfN — Beki .efendim. 
Ek 1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. 
Yoktur, 1 
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Ek madde l'i oylarınıza sunuyorumı: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

Ek madıde 2'yi okuyunuz. 
(EK iMADOBE 2. — Sıkıyönetim Komutanlıkları 

Askeri Mahkemelerince verilmiş bulunan kanarlara 
ilişkin olarak Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ve 
Dairelerinde tetkik hâkimliği yapmak üzere; Askeri 
YargBtay Başkanlar Kurulunca belirlenecek ihtiyaca 
'göre, Genelkurmay 'Başkanlığının görüşü alınarak 
Milli ISavunma Bakanının yapacağı teklif üzerine, is
tenilen sayıda hâkim, kazanılmış hakları ve kadro 
maaşları ile Askeri Yargıtayda süre ile sınırlı olmaksı
zın özel kanunlarındaki usule göre görevlendirilirler 
ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek (Kurulu istemin intikalinden' itibaren 
15 gün içerisinde gecetoli kararı verir. 

Görevlendirilecek hâkimlerin asıl görev yerleri ile 
ilişkileri kesilmez Ve kadroları saklı kalır. Tetkik hâ
kimlerinin Yargıtay Ceza Dairelerinde tetkik hâkimi 
olmaları veya bu göreve atanabilme niteliklerini taşı
maları şarttır. Tetkik hâkimlerimin görev ve yetkile
ri ile dairelerde görevlendirilmeleri hakkında ek madde 
1 hükümleri uygulanır. 

Tetkik hâkimlerinin yükselmeleri, birinci sınıfa 
ayrılmaları ile diğer özlük işleri bu madde hükümleri 
saklı kalmak üzere 'özel 'kanunlarına göre yapılır ve 
Askeri Yargıtayda geçirdikleri süreler asıl mesleklerin* 
de geçmiş sayılır. Tetkik hâkimlerinin, çalışma ve ge
nel davranışları gözönüne alınarak haklarında düzen
lenecek notlar, yükselmelerinde değerlendirilmek üzej 

re Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilir. 
Ancak üç aydan az olan hizmetler için not düzenlen
mez. iNotların düzenlenme şekil ve esasları yönetme^ 
likte gösterilir. 

Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disip
lin cezası verilmesi, şahsi ve görev ile ilgili suçlarının 
soruşturulması ve kovuşturulması ile 'diğer özlük iş
leri bu madde hükümleri saklı kalmak üzere özel ka
nunlarına göre yapılır. Ancak, özel kanunlarına göre 
verilen izinden sonra soruşturma işlemi, Askeri Ada
let Müfettişi tarafından yapılarak soruşturma evrakı 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilir. 
Tetkik 'hâkimleri izin, istirahat, tedavi konularında 
askeri hâkimlerin statüsüne tabidirler. Aylıkları, ke
senekleri, sosyal yardımları ve ödenekleri tabi olduk
ları asıl bütçelerinden, yollukları ve diğer giderleri 
Milli Savunmıa Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Tetkik Hâkimlerine bu görevlerinin devamı süre
since 2155 sayılı (Kanun uyarınca tayın bedeli verilir. 
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BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde bir izahatınız 
olacak mı efendim? 

HÂKİÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın (Başkanım, 140İ2 sayılı Kanuna ek 5 nci madde
yi, 23514 sayılı Kanunla 8 . 1 2 . 1980 tarihinde getir
diğimiz zaman, özellikle sıkıyönetim mahkemelerinde 
sivil hâkim 'istihdamını; bunun nedeninin de askeri toâ-
kimlerin miktarının kâfi gelmediğini*, ayrıca, suç iş
leyen kişilerin, askeri hâkim - sivil hâkim tefriki ya
pılmaksızın, adaletin Önünde yargılanmalarını 'öngör
müştük. 

Ayrıca, yine Sıkıyönetim Kanununun 23 ncü mad
desine göre, sıkıyönetimin kalkması halinde, sıkıyöne
tim mahkemelerinin de görevlerine devam edeceğini, 
kolayca bu dosyaların bir ain önce karara bağlanaca
ğını öngörmüştük. 

Aynı gerekçe, aynı neden, ister istemez Yargıtay
'da da kendini göstermektedir. İBu nedenle, zaten bi
raz önce kabul buyurduğunuz ek 1 nci maddeyle As
keri Yargıtaya da tetkik hâkimliği müessesesini getir
miş 'bulunuyoruz. Bu tetkik hâkimlerinin içerisine sa
dece sıkıyönetim mahkemelerine gelen dava dosyala
rında yetkili ve görevli olmak koşuluyla sivil hâkimle -
irin tetkik hâkimi olarak istihdam edilmeleri düşünül
müştür. Bu müessese, zaten 1730 sayılı Yargıtay Ka
nununun 35 nci maddesinde vardır. 

Yüksele huzurunuza gelen metnin 1 nci maddesiy
le atanma sistemi düzenlenmiştir; aynen 1402'de olan 
prosedür uygulanacaktır. Yargıtay, tabii ki, görüş bil
direcektir; konu Milli Savunma Bakanlığına gelecek
tir. Milli Savunma (Bakanlığı, Genelkurmayın, «uy
gun» mütalaasını alacaktır ve 'Milli Savunma (Bakan
lığı, «uygun» mütalaadan sonra, konuyu Adalet Ba
kanlığına götürecektir; Adalet (Bakanlığı, Hâkimler -
Savcılar Yüksek Kurulu kanalıyla atama getirecektir. 

(BAŞKAN _ 115 gün içinde.. 

HÂİKİÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAftC ((Milli Savunma (Komisyonu Başkanı) — 
15 gün içinde. 

Yasanın 2 nci maddesiyle, bu kişilerin, tetkik hâ
kimi sıfatıyla umumi Yargıtayda ne hizmet yapıyor
larsa ve bizim askeri hâkimler, tetkik hâkimi sıfatıyla 
hangi görevleri yapacaklarsa, sıkıyönetim davalarına 
hasren aynı görevleri yapacakları düzenlenmiştir. 

(Ayrıca, 3 ncü maddeyle, aynen 14Ö2 sayılı Kanun
daki .sivil hâkimlerdeki özlük hakları müessesesi; izin 
almaları, hastalanmaları, disiplin cezaları, yükselme
leri ve sicil almaları müessesesi getirilmiştir. 
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Ayrıca da, bunların özlük haklarına ait fıkralarda, 
özlük haklarına ait kısımları ilgili bulundukları ba
kanlıkta; ama Silahlı IKuvvetlerden munzam olarak 
alacakları ücretlerini de, tayin bedeli ve emsali gibi, 
Silahlı (Kuvvetler bütçelerinden karşılanacağı öngörül
müştür. 

Arz ederim. 
IBASJKIAN — Yalnız, yükselmeleri burada olacak, 

yükseldiği takdirde burada kalması gerekmiyorsa; ya
ni tetkik hâkimliğinden daha yüksek bir makama ge-
çecekse, (Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu bura
dan alabilecek bunu. Yani mesela, 8 sene, 10 sene de
vam etti diyelim, derecesi yükselecek bu kişinin. 

HÂİKİÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ* 
KAYNAK, (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, H7İ30 sayılı Kanunun tetkik hâkim-
leriyle ilgili maddesinde, ki 35 nci madde bu, «3 ncü 
sınıfa ayrılmış hâkimler atanırlar» diyor; 3, 2, II; biz
de çalıştıkları sürece 3, 2, 1 nci sınıf kadrolarda kendi
leri. Bizde kaldığı sürece Yargıtaya seçilmeleri her za
man mümkündür. 

BAŞKAN — Mümkün.. 
IHÂÎKÜM TUĞGENERAL MUZAFFER IBAŞ-

K'AYNAK ıflMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Seçilmelerinde gidebilirler. Zaten 1 nci sınıf üzerinde 
bir başka sınıf olmadığı için, sınıf değiştirmelerinde 
gitmeleri imkânı yok. Ne Var ki, atanmalarındaki usu
le igöre her zaman geri alınabilirler. Geri alınırlarken 
de, ileri tarihlerde ihtiyaç kalmadığı zaman veya hiz
metinden faydalanılmadığı yargısına varıldığı zaman.. 

ı'HAİŞKAN — Veya kendi isteği olabilir, hastalığı 
olabilir. 

HÂİKİİ'M TUĞGENERAL MUZAFFER IBAŞ-
KlAıYNA/K. l(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hastalandığı, istifade edemediğimiz zaman da, atan
madaki usule uygun olarak, teklif edildiğinde Yük
sek Hâkimler ve Savcılar Kurulu bunu alacaktır. 

BASK'A/N — Tamam. 
Ek madde 2 üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. (Kabul edilmiştir. 
Ek madde 3'ü okutuyorum: 
EK M(AOt>E 3. — Sıkıyönetim komutanlıkları as

keri mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara iliş
kin olarak görev yapmak üzere; Askeri Yargıtay Baş
savcılığınca belirlenecek ihtiyaca göre, Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Baka
nın yapacağı teklif üzerine istenilen sayıda Cumhuri
yet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcısı asıl görev 

344 — 
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yerleri ile ilişikleri kesilmemek ve kadroları saklı kal
mak koşulu ile kazanılmış hakları ve kadro maaşları 
ile Askeri Yargıtay Başsavcılığında, süre ile sınırlı ol
maksızın özel kanunlarındaki usule göre Hâkimler 
Ve Savcılar Yüksek (Kurulunca Askeri Yargıtay Baş
savcı Yardımcısı olarak görevlendirilirler ve aynı 
usulle görevlerine iade edilirler. Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu istemin intikalinden itibaren HŞ gün 
içinde gerekli kararı verir. 

Görevlendirilecek Cumhuriyet savcıları ile Cum
huriyet savcı yardımcılarının, Yargıtay Başsavcı Yar
dımcılığına atanabilme niteliklerini haiz olmaları ve 
fiilen en az 7 yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şart
tır. Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yar
dımcılarının yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları ve 
diğer özlük işleri bu madde hükümleri saklı kalmak 
üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Askeri Yargı
tay Başsavcılığı hizmetinde (geçirdikleri süreler asıl 
mesleklerinde geçmiş sayılır. Cumhuriyet savcıları ile 
Cumhuriyet savcı yardımcılarının çalışma ve genel 
davranışları gözönüne alınarak halklarında Askeri Yar
gıtay Başsavcı Başyardımcısı ve Askeri Yargıtay Baş
savcısının düzenleyeceği siciller yükselmelerinde de
ğerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. 3 
aydan az olan hizmetler için sicil düzenlenmez. 

Sicillerin düzenlenme şekil ve esasları yönetmelik-
ıte gösterilir. 

Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disip
lin cezası verilmesi, şahsi Ve görev ile 'ilgili suçlarının 
soruşturulması ve kovuşturulması ile diğer özlük (işleri 
bu madde hükümleri saklı kalmak üzere özel kanun
larına göre yapılır. Ancak, özel kanunlarına göre ve
rilen izinden sonra soruşturma işlemi Askeri Adalet) 
IMüfettişleri tarafından yapılarak soruşturma evrakı 
Adalet Bakanlığına 'gönderilir. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardım-' 
cilan izin, istirahat Ve tedavi konularında askeri hâ
kimlerin statüsüne tabidirler. Aylıkları, kesenekleri, 
sosyal yardım ve ödenekleri tabi oldukları asıl bütçe-
rinden, yollukları ve diğer giderleri Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardım
cılarına bu görevlerinin devamı süresince 211515 sayılı 
(Kanun uyarınca tayın bedeli ödenir. 

'BAŞKAN — Hâkimlere paralel olarak savcılar 
için de aynı esaslar getirilmiş. 

HAlKftM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK, l(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu müessese 17Î30 sayılı Yargıtay Ka
nununun 38 ve 39 ncu maddelerinde var. Aynı mües

seseyi biz 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesine de 
2310 sayılı Yasayla 'getirmiştik. Aynı paralellik içeri
sinde, atanmaları, yetkileri, görevleri, özlük haklan, 
cezaları, yükselmeleri ve sicil almaları.. 

iBAIŞKAN — Hâkimlere paralel oldu. 
HÂİKİÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

(KAYNAK «Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
aynı, 

BAŞKAN — Evet. 
Ek madde 3 üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim.? Yok. 
Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. IKabul edilmiştir. 
Şimdi, kabul edilen ek madde 1, ek madde % ek 

madde 3'ü ihtiva eden çerçeve 7 nci maddeyi oylarn-
nıza sunuyorum': Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 

ıMIAODE (8. — 26 . 10 . 1963 tarih ve 357 sayılı 
Askeri Hâkimler (Kanununun 15 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci (Sınıfa Ayırma n 
Madde 15. — Yüzbaşılık ve binbaşılık rütbelerin

de almış oldukları geçerli sicil notları ortalaması si
cil tam notunun % 70 ve daha yuiKarısı olan yarbay
lar birinci sınıf nâkimliğe geçirilirler, 

Bu şekilde birinci sınıfa geçirilme işlemindeki de
ğerlendirme yarbay ve albaylığın müteakip yıllarında 
da yapılır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir izahatınız ola
cak mı? 

HÂIKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ< 
(KAlYNAlK ICMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, halen 357 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinde aynen Vardır, arz ediyorum: 

«Askeri hâkim albaylardan binbaşı, yarbay ve a!-* 
baylığa yükselmede sicil notu ortalaması \% 70'den 
yukarı olanlar 1 nci sınıf hâkimliğe 'geçirilirler.» 

(Bunun içerisine yarbayları da koyduk. Yarbayları! 
koyunca ister istemez yüzbaşılığın altı yılında veya 
şimdiki dokuz yılında, binbaşılığın altı yılında almış 
olduğu sicil notları ortalaması % 70'i aştığı zaman 
1 nci sınıfa geçirilecekler. 

»BAŞKAN —)% 70 ve daha yukarı. 
(HÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ICMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
'Daha yukarı. Eğer 12Q'nin üzerindeyse terfi edebilir; 
r40'ı aşmamışsa 1 nci sınıfa geçemez. Ancak, ikinci 
fıkrayla, bunların, 1 nci sınıfa 'geçmemişlerse, yarbay-
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lığın müteakip yıllarında-yarbaylııkta da geçemez-on-
dan sonra albay olabilirler, 120 almışlarsa; albaylığın 
da müteakip yıllarında 140 olmaları koşuluyla 1 nci 
sınıfa geçirilmiş olacaklar. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Madde 8 üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. Yoktur. 
:8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. (Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — '26 . 10 . 1963 tarih ve 3'57 sayılı 

Askeri 'Hâkimler Kanununa 27 Mart 1979 gün ve 
2219 sayılı Kanunla eklenen de madde 5'in dördüncü 
fıkrasının (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'D) (Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edeme
yen 'general - amiraller Ihakkında 926 sayılı Türk (Si
lahlı (Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi 
hükümleri uygulanır. Ancak, Genelkurmay IBaşkanının 
teklifi ve Yüksek Askeri 'Şûranın üçte iki çoğunluğu
nun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete de
vam edebilirler. 

Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle emekli
ye ayrılan Askeri Yargıtay üyesi albayların kendi istek
leri ile emekliye ayrılmaları halinde 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 mcu mad
desindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygulanır. 

İBAŞKIAN — 9 ncu maddeyle ilgili olarak, zaten 
tümü üzerinde görüşürken bir -izahatta bulunmuştu
nuz; ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? 

IHÂİKİIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
' KAYNAK ı̂ Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 

izin verirseniz şöyle arz edeyim!: 
926 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi Askeri Şûra 

değerlendirmesinden sonra albayların 'generalliğe terfi 
sistemini düzenlemiş bulunmaktadır. 'Bundan önce ka
bul buyurduğunuz 357 sayılı Kanunun ek 5 nci mad
desi, ki bundan üç dört ay önce kabul buyurmuştu
nuz, aynı düzenlemeyi Yargıtaydaki terfi «istem'ine de 
getirmişti. Yani, albaylar ve generaller eskiden oldu
ğu gibi rütbe-kıdem sırasına göre değil, Yüksek Aske
ri Şûranın değerlendirmesine göre terfi ediyorlardı. 

Yine malumları, 926 sayılı Kanunun 49 ncu mad
desinde bütün generaller terfi sırasına girdiklerinde, 
Askeri Şûra tarafından değerlendirilirler; ya terfi 
ederler, hizmete devam ederler veya emekliye sevk 
edilirler. 

Yargıtayda bulunan general ve amireller bu kai
denin dışında kaldılar. Biraz önce genelde ifade et
tiğim gibi, üç dört mahzuru da beraberinde taşımak
tadır ilgili madde. (Burada bulunan general ve amiral-

| 1er yaş haddine kadar kalacaklarından arkadan ge
lenlere bu imkân verilmemekte. 

t ikincisi; Silahlı Kuvvetlerde var olan ilke, yanı, 
I «ya terfi eder ya emekli olur» ilkesi bunlara uygu-
- lanmadığı için, Silahlı Kuvvetlerde bundan, sanıyo-
• rum ki, disiplin bakımından rahatsız olmaktadır. Eşit

lik ilkesi aynen burada da benimsenmiş; Silahlı Kuv
vetlerde olduğu üzere bunlara da bu prensip getiril
miş bulunmaktadır. Zaten, eskiden Yargıtayda bulu-

i nan hâkim albaylar, kendi emsallerinin kadrosuzluk
tan emekli edilmesi koşuluyla, istediklerinde de 
emekli ediliyordu; o, aynen muhafaza edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu, tabii Askeri Yüksek idare Mah

kemesi için de varit. 
HÂKltM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ((Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
v Bu aşamada değil Sayın 'Başkanım. Yüksek idare 

Mahkemesi Kanunu geldiğinde... Bu, tabii Yargıtay
'la ilgili getirdiğimiz. 

BAŞKAN — Ama, 357 sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununa ekledik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 

Sayın Başkanım, 357 sayılı Kanunun ek 5 nci mad
desi Yargıtaydakileri düzenliyor; ek 6 nci maddesi 
Yüksek tdaredekileri düzenliyor. 

j BAŞKAN — Onun da gelmesi lazım. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK <Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
I Getireceğiz. Yüksek idare Mahkemesi üzerinde ça-
I lışıyoruz. Onun düzenlenmesinde, aynı şeyi buraya 

da getireceğiz. 
BAŞKAN — Yakında gelecek mi? 

HÂK'IM TUĞGENERAL MUZAFFER (BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. Şimdi getirmeyi düşünmüştük; ama Yüksek 
idare Mahkemesinin daire sayısının inmesi halinde, 

I onun dışında bazı düzenleyici hükümlere de ihtiyaç 
olduğu için, ne olacağı bilinmediği için... 

BAŞKAN — Zaten, bu beraberdi de «ayrılsın» 
dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER (BAŞ-
KAYNAİK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O yönden de ayıırdık. Gayet tabii, oraya da getirece
ğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 

| isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

34<S — 
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9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı 

Askeri Hâkimler Kanununa 27 Mart 1979 tarih ve 
2219 sayılı Kanunla eklenen ve 22 Temmuz 1981 ta
rih ve 2498 sayılı Kanunla değiştirilmiş «bulunan ek 
madde 5'in dördüncü fıkrası (A) bendinin 5 numara
lı alt bendinden sonra gelen fıkralardan «sicil notları 
ortalaması eşit olanlarda Kara, Deniz, Hava önceliği 
esas alınır» şeklindeki fıkra, yürürlükten kaldırılmıştır. 

BA§KAN — Aynı sicil notu ortalaması olan Ka
ra, Deniz, Hava Kuvvetlerine ait 'hâkimlerde öncelik 
sanki karada, evvela onu terfi ettireceksiniz gibi bir 
zorlayıcı hüküm vardı; o bakımdan onu kaldırdınız. 

HÂKİ'M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (IMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu, şuradan sehiv olarak, girmiştir : Bundan önce il
gili 5 nei maddeyi değiştirdik; değiştirmeden önce 
şöyle 'bir durum vardı : Askeri Yargıtayda terfi, kı
dem smasına göre yapılıyordu; beraber olduklarında 
kara takaddüm ederdi, aynı nasıplı albaylara. Evvela 
bu takaddümü kaldırdık, Şûra değerlendirmesine koy
duk. Zaten, Kara Kuvvetlerini ayrı bir defter ola
rak, Deniz Kuvvetlerini ayrı bir defter olarak, Hava 
Kuvvetlerini ayrı bir defter olarak yüksek huzuru
nuza (getiriyor. Böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı. 

Bir de, hatalı bir izlenim veriyor : Sanki, Kara 
Kuvvetleri öbürlerinden daha kıdemli sayılırmış gibi, 
aynı sicili almış olmasına rağmen. Gereksiz kaldığı 
için yürürlükten kaldırdık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

11 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur! 

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

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

Efendim, gündemimizin 3 ncü sırasına geçiyoruz. 
3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna İki 
Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Ko
misyonu Raporu. (1/222) (S. Sayısı : 305) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna İki Ek ve Bir 

[ Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Sosyal Güvenlik, lîş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Ra
poru yer almaktadır. 

Bu rapor, 305 s. sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 
1 Sosyal Güvenlik, ıtş ve îşçi İlişkileri Komisyonu 

Başkan, Sayın Bakan ve ilgililer yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo-

[ rum ve ilk sözü kısa bir izahatta bulunmak üzere 
: Komisyon Başkanına bırakıyorum; buyursunlar. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR-
' GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi ilişkileri Komisyo

nu Başkanı) — Sayın Başkanım, sunulan tasarı ve Ko-
; misyon Raporu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun iki maddesinde değişiklik ve bu Kanuna iki 
ek ve bir geçici madde ilavesini ihtiva etmektedir. 

I; 
: Yapılan bu değişiklik, 506 sayılı Kanunun 2422 
• sayılı Kanunla reformist nitelikte yapılan değişiklik

lerin uygulaması sonucunda, bu değişiklik maddeleri, 
haklarında uygulanan kişilerin lehinde ve onları biraz 
ferahlatıcı, yumuşatıcı hükümler ihtiva etmektedir. 

Bu yasa tasarısı kabul edildiği takdirde, bilahara 
i maddeler geldiğinde izahına çalışacağımız, sigortalı

lar lebinde bazı değişiklikler getirilmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen-

; dim?.. Yoktur. 
; Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam-
: lanmıştır. 

'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka-
: bul edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

(7) 305 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna İki Ek ve Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun [Tasarısı 
'MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 2422 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesinin 
(B) ve (D) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B) a - 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber 
en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik 
ve Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyer
lerinin yeraltı işyerlerinde sürekli çalışan ve bu işler
de en az 5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üze
rine yaşlılık aylığı bağlanır. 

b - 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 
25 yıldan beri sigortalı olarak (B/a) fıkrasında sözü 
edilen işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalı
şan ve ıbu işlerde en az 4 000 gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılar da 25 
yılı doldurmuş ve 5 000 gün prim ödemiş sigortalılar 
gibi yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

D) a - 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış 
olduğu tespit edilen, 

b - 50 yaşını dolduran ve malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 1 800 gü
nünü Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tes
pit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçir
miş bulunan, 

Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkrala
rında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından ya
rarlanırlar. 

•BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsünün bir izahatı olacak mı efendim? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümet tasarısın
daki 1 nci madde Komisyon metninin 1 nci maddesi 
olarak yer almıştır. Bu 1 nci maddede, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinin (B) ben
dinde yapılan değişiklik Komisyonumuzca da aynen 
benimsenmiştir. Bu değişiklik, anlamda bir değişik
lik değildir. Haklarında bu bent hükmü uygulanan 
sigortalıların anlayışına bir kolaylık getirmek için bir 
ifade açıklığından ibarettir. Biz de bunu aynıyla be
nimsedik. Esasen, 2422 sayılı Yasa ile bu. maddede 
yapılan değişikliği, haklarında bu madde uygulanan 
stigortalıılar iyi okulsalar, oradaki metinde de bu husus
lar vardı; fakat bu ifade açıklığının getirilmesinde 
Komisyonca biz de yarar görmekteyiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Maliyeciler (bir zorluk mu çıkardı? 
Acaba bir açıklama ile bu eksiklik düzenlenemiyor 
muydu? Dün de konuşurken belirtildi; zaten bu, 
kanunda vardı; ama bazı yerlerde yanlış anlaşılı
yordu. 

Bu, bir tamimle falan düzeltilemedi herhalde; o 
bakımdan, kanundaki ifade tarzının değiştirilmesine 
lüzum hâsıl oldu. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Diğer fıikrası üzerinde bir açıklamam da
ha olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — 60 ncı maddenin (D) bendindeki 
değişikliğini incelediğimiz takdirde, Hükümet tasarısı
nın gerekçesiyle madde metni arasında bir çelişki gö
rülmektedir. 

Hükümet tasarısının getirdiği hükümde, «50 yaşını 
dolduran ve erken yaşlanmış oldukları tespit edilen
ler veya» diye bir ayırım söz konusudur. Bu «veya» 
ayırımından sonra gelen metin, erken yaşlılığı ihtiva 
etmediği gibi, 50 yaş sınırına da tabi tutulmamakta
dır. Hal böyle olunca, madende çalışan işçiler 60 ncı 
maddenin diğer fıkralarındaki hükümlere de tabi kı
lınmakta; bu şekliyle onların yaş haddi sınırı 55 yaşa 
çıkmaktadır. 

Getiriliş amacına ters düşen bir hüküm anlamı 
husule geldiğinden, Komisyonumuzca bu husus daha 
açık ve getiriliş amacına daha uygun bir şekilde bu 
metinde düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzun teklif ettiği bu metin, aslında 
506 sayılı Kanunun eski metninin benzeridir. Esasen, 
506 sayılı Kanunda bu maden işçileri hükmü, uy
gulama alanı kalmadığından, 2422 sayılı Kanunla 
çıkarılmış idi; ama Ibu, sigortalı kesimde sanki bir 
hak ellerinden alınmış gibi bir yanlış anlama husule 
getirdi, O bakımdan, bu metin, Komisyonumuzca, 501 
yaşını doldurmuş erken yaşlanmış olan işçilerti ve 50ı 
yaşını doldurmuş, 11800 gün prim ödemiş maden işçile
rini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak iste

yen var mı efendim?.. Yoktur. 
il nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz. 
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MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 2422 sayılı Kanunla değişik 61 nci maddesinin 
(A/b,c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ib) Sigortalının, 5 OOİCI günden noksan ödddiği her 
240 ıgünlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pri
mi için j % 60 oranı 1 eksiltilerek, 

(Hesaplanır. 
c) Yukarıdaki (b) fıkrası hükmü, 60 ncı madde

nin flB-C-D) bentlerine göre aylığa hak kazananlar için 
uygulanmaz. 

Bu maddeye göre bağlanacak aylıkların oranı, her 
'halde j%< '85'i geçemez. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde bir diyece
ğiniz var mı efendim? 

'Derece İ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

«1.6 
780 
744 
708 
672 
636 
'600 
564 
528 
492 
456 
420 

BAŞKAN — Ek 1 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

PERSONEL KIDEMLÎ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve îşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, Milli Güvenlik Kon
seyi İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca, komis
yon metninin 3 ncü maddesinde ilave edilen ek 1 ve 
ek 2 nci maddeler, Sosyal Güvenlik Bakanımızın tek
lifleridir; Sayın Genel Sekreterimiz de uygun gör-
müşjlerdir. 13 ncü madde gereğince görüşülerek 'ka
rara bağlanmak üzere komisyonumuz metni ithal 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Hangi 13 ncü madde? 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyö-

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Başkanım, Komisyonumuz Hükü
met tasarısındaki metni aynen 'benimsemiştir. 

IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

'2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum, Ka'bul eden
ler... Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EIK MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununa 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 
eklenen ek madde l'de »belirtilen 'gösterge taSblosu ek
teki şekilde değiştirilmiştir. 

9 >10( 111 12 

840 
804 
768 
732 
696 
660 
624 
588 
552 
516 
480 
4^/ç 

807 
771' 
735 
699 
663 
627 
591 
555 
519 
483 
447 

8110 
774 
738 
702 
666 
6301 
594 
558 
522 
486 
450 

813 
777 
741 
705 
669 
633 
597 
561 
525 
489 
453 

nu Başkam) — Milli Güvenlik Konseyi İçtüzüğünün 
13 ncü maddesi gereğince, Sayın Bakanımızın tekli
fidir; Komisyon olarak teklif yetkimiz olmadığı 
için. 

BAŞKAN — Ek 1 nci maddenin bu cetvelin de
ğiştirilmesindeki zaruret neden doğdu? 

Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADİK SİDE 

— Saym Başkanım, müzakere edildiği zamanın, çok 
iyi bir tesadüf, tam yıl sonuna rastlamış olması ve 
devlet memuru emeklimize düşünülene paralel bir 
imkânın, bu arada ikinci bir defa bir kanun değişik
liğini icap ettirecek bir durum da ortaya çıkartmıştı. 
Tam bunun müzakerede olduğu sırada iki işlemi bir
den yapmak gibi bir durumu ve zatı âliniz başta, siz-

GOSTERÖE TABLOSU 

'(Ek Miâdde 1) 

K A D E M E L E R 
2 

819 
783' 
747 
7111' 
675 
639 
603' 
567 
53(1 
495 
459 
473 

!3 

822 
786 
750 
714 
678 
642 
6016 
570 
534 
498 
462 
426 

4 

825 
789 
753 
717 
681 
645 
609 
573 
537 
5011' 
465 
429 

5 

828 
792 
756 
720 
684 
648 
612 
576 
540 
504 
468 
432 

6 

83!H 
795 
759 
723 
687 
651 
615 
579 
543 
507 
471' 
435 

7 

834 
798 
762 
726 
690 
654 
618 
582 
546 
510 
474 
438 

'8 

837 
801 
765 
729 
693 
657 
621 
585 
549 
513 
477 
441 
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leni yarmadan iki hizmeti binden çıkartaranın en ko
lay bir yolu olarak seçtik. Bunu, hatırlanacağı üzere 
[kamunu ilk sunduğumuz zaman da getirmiştik; an
cak karşılıklarını bulmada güçlük çekeceğimiz düşün
cesiyle 30 puan indirerek cetveli tanzim etmiş ve az 
evvel okunanı geri almak zorunda kaıimıştım; 30 ek
sik puanla 2422 sayılı Kanunu uygulamaya koymuş
tuk. 

Fevkalade isabetli oluyor; »iki iş birden hazırla
nıyor ve işçi emeklileri için hazırlığı peşin yapmış 
oluyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, aşağı yukarı, devlet memur

ları emeklilerime yapılan zamma paralel olarak işçi 
I 

emeklilerine de, bu, o nispette 'bir zam getirmiş olu
yor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADİK SİDE 
— önceden hazırlamış oluyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okuyunuz : 
EK MADDE 2. — Sigortalılar ile bu Kanunun 

35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca sağlık yar
dımlarından yararlanan kimselerin, kurum sağlık te
sisleri sağlık kurulu raporu ile (belirlenen ve uzun sü
re tedaviyi gerektiren; tüberküloz, kanser, kronik 
'böbrek hastalıkları ile organ transplantasyonları gibi 
durumlarında, ayakta yapılan tedavileri sırasında ve
rilmesine lüzum görülen (ilaçlardan, hayati önemi 
haiz olduğu, hu Kanunun değişik 123 ncü maddesin
de sözü edilen Komisyonca tespit edilecek olanların 
bedellerinin % 20'si ilgililerden alınmaz. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde bu zarureti, 
zannediyorum devamlı ilaç kullananlar sebebiyle 
duydunuz; var hu gibi hastalar da; buna benzer baş
ka hastalıklar da var, 'biz bunu konuştuk. 

Yalnız 'bunlar değil, «(bunun gibi» diyoruz. Onun 
kabahatti ne? Mütemadiyen her gün, üç günde bir, 
dört günde bir '% 20 para ödüyor. Allah kimseye 
vermesin, Allah ona böyle 'bir hastalık vermiş. Onlar 
bundan muaf tutuluyor, bu gibi hastalıklarda; diğeri 
arada sırada bir hastalanıyor; gidiyor, veriyor % 
20'sitti; ama, bu her zaman verecek maaşmdan. Bü
yük bir yekûn tutar. O bakamdan, değil mi efen
dini?. 1 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞlDE 
— Evet. 

BAŞKAN — Evet. Tabii, devamlı bu gibi has
talıklara müptela olanlar, bundan gayri, ayrı bir has
talıkta, (mesela bronşit gibi, efendim anjin gibi) yine 
% 20'sini verecek ilaç parasının. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Genele tabi olacak. 

BAŞKAN — Genele tabi olacak. 
Ek madde 2 üzerinde söz almak İsteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Kaibul edilen ek madde 1 ve ek madde 2'ye ait 

çerçeve 3 ncü maddeyi Oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1.4.1981 tarihinden ön* 

ce maluffiilk, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edil
miş olanlar hakkında 60 ncı maddenin (G) fikrası 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Yaöı bu 18 yaş meselesi, değil mi?.. 
PERSONEL KIDBMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Evet, 

BAŞKAN — Hükümet tasarısında «il 8 yaşından 
önce malullük»! filan diyordu. Onu «G»ı demek su
retiyle belirttiniz. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Evet. 

Hatırlanacağı üzere, 2422 sayılı Yasada 18 yaşın
dan küçük yaşta işe başlayanlar için prim ödeme 
gün sayılarına itibar ediliyor; ancak emekliliğe esas 
olan sigortalılık süresine itibar edilmiyor idi. Bu ya
sanını kabulünden sonra, belirli bir zaman sonra 
1.4.1981'de bu yürürlüğe girmiş idi, 

BAŞKAN — Ondan evvelkileri buna tatbik et
meyelim diyoruz. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komis
yonu Başkanı) — Bu kanunun, 2422'nin çıktığı ta
rihten evvelkilere tatbik etmeyelim; Komisyonumu
zun teklifi bu. Hükümetin teklifinde ise, «üzerinde 
müzakere buyurulan bu kanunun çıkışından itibaren 
tatbik etmeyelim!», diye arada bir boşluk vardı. 

— 350 — 



Mi G. Konseyi B : 85 11 . 12 . 1981 O : 1 

Biz, komisyon olarak bunu tashih ediyoruz ve 
Hükümet tasarısının 3 ncü maddesini komisyon met
ninde 4 ncü madde olarak düzeltiyoruz ve bu 
1.4.1981, yani 2422'nin bununla ilgili maddesinin yü
rürlüğe girdiği tarihten evvel girenleri sigortalılık sü
resinden sayıyoruz, ondan sonra girenleri saymıyo
ruz. Bu şekliyle 2422'nin bu hükmü kadınlarda 20, 
erkeklerde 25 yıl sonra uygulanabilir hale geliyor. 

Arz ederim. 

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

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

5 nci maddeyi okuyunuz : 
MADDE 5. — Bu Kanunun 2 nci maddesi 

1.1.1982 tarihinde; 3 ncü madde ile eklenen ek mad
de 1.2.1982 tarihinde diğer maddeleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu gösterge tablosu şubatta (tabii 
ışçilerinki şubatta, memuriann martta olduğu için) 
yürürlüğe girecek; 2 nci maddesi ise ocakta, 1.1.1982* 
de yürüriüğe girecek; diğerleri de yayımı tarihinde 
yürürlüğe girecek. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Evet. 

. . . .> . . . 

BAŞKAN — 5 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

6 nci maddeyi okuyunuz : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Başkanım, ben değerli Komisyon üyeleri
ne, Sayın Genel Sekreterimize ve zatı âliniz başta ol
mak üzere, hepinize işçilerimiz adına çok teşekkür 
ediyorum. 

Bir sıkıntı vardı; bu tasarı' kabul edilmekle bir 
ferahlık getirilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hayırlı, uğurlu olsun. 
Bugün görüşülecek başka konumuz bulunmadı

ğından, birleşimi, bilaıhara tespit edilecek gün ve 
saatte toplanmak üzere kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 16.40 

«,.. )>9<i 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

85 NCİ BİRLEŞİM 

11 Aralık 1981 Cuma 

Saat : 14.30 

T. — KAJNÜN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 6245 sayılı 'Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/266) (S. Sayısı : 293 
ve 293'e l1 nci Ek) 

2. — Askeri Yargıtay Kanunu ile Askeri Hâkim
ler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(1/257) (S. Sayısı : 304) 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna İki 
Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Ko
misyonu Raporu. (1/222) (S. Sayısı : 305) 

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

5. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
6. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. .(1/236) 
7. — 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ

lanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (e) 
ve (e) Fıkralarının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/244) 

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

9. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi. 
(2/77) 

10. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1/230) 
11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

12. Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
13. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/224) 
14. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

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

15. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Bazı Madde, Bend 
ve Fıkra Eklenmesi) Hakkında Kanun Tasarısı. (1/239) 

16. — 5590 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/196) 

17. — 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları» 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odala
rı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanu
nunun 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) 

18. — 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 'Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/164) 

21. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı. (1 /228) • 

22. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasamı. (1/229) 

23. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
24. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke

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

25. — İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

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

27. — 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Ku
ruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/253) 

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

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

(Devamı arkada) 



30. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu [TdklifL (2/«2) 

31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. 0/251) 

32. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. '(1/265) 

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

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

35. — 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) 

36. — Deniz Ticaret Filosunu Geliştirme ile 
Gemi inşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/170) 

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

38. — Sosyal Sigortala.': Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

39. — 1475 sayılı tş Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 

40. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatm 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Ya-* 
pılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sa
yısı : 292) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 293'e 1 nci Ek 

6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /266) 

BU^e - Pflam Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 8 Aralık 1981 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No : 1/266 
Karat No (: 109'a 1 nci ek. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

4 Aralık 1981 günü yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında Komisyonumuza iade edilen 6245 
sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4, 7, 9, 11, 23, 24 ve 27 nci 
maddeleri yeniden incelenmiştir., 

Madde 4. — Harcırah hesabında memurun (fiilen aldığı aylığın esas alınması öngörülmüş ise de, ku
rumların 1-4 ncü derece kadrolarına atanan yöneticilerden kazanılmış hak olarak alınan aylıklarının daha 
düşük olması halinde, bunların işgal etmekte olduklatı ıkaldro derecesine göre harcııralh almalarım sağlayıcı 
düzenleme getirilmiştir. 

IMadde 7. — Birlik halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup erbaş ve 
erlerin tatbikat ve manevralara katılması, açık deniz eğitimi gibi hallerde en düşük yurt dışı gündeliğinin 
1/7'si tutarında gündelik Ödenmesi düşünülmüşse de, eğitim, veya gemi, uçak, tanlk v.s. harp araç ve gereç
leri, her türlü yedek parça ve ikmal maddesinin, teslim ve tesellümü ve benzeri görevler için yabancı ülkelere 
gönderilecek erbaş ve erlere de gündelik verilmesi benimsenmiş, ancak, kalınacak sürenin uzunluğu dik
kate alınarak gündelik miktarı teğmen rütbesindeki bir subayın yurt dışı gündeliğinin 1/10 ve gemi tedariki için 
gönderilen erbaş ve erlere de gemi tesellümü tarihinden itibaren yabancı ülke limanlarında geçirecekleri günler 
için teğmen yurt dışı gündeliğinin 1/20'si olarak tespit edilmiştir. 

Madde 9. — Yurt dışında olağanüstü durumlarda başka yere gönderilen aile ifertteri için ödenecek aile 
masrafından başka, gerekli görülen hallerde yer değiştirme masrafının da ödenebilmeslinıi sağlamak amacıy
la Bakanlar Kuruluna yetki veren bir ibare eklenmiştir. 

Madde 11. — Yurt dışına uçakla yapılacak yolculuklarda birinci sınıf üzerinden yol gideri ödenecek 
zevatın unvanları yeniden sıralanmış, bu arada yükseköğretim kurulu başkanı ilave edilmiştir. 

Madde 23. — Asili görevleri gereği seyyar alarak vazife ıgören memur ve hizmetlilere verilecek aylık taz
minata liEşkin Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

(Bu düzenlemede, kurumlarınca taşıt sağlananlara yol masrafı ödenmesine gerek bulunmadığı, üçüncü! 
fıkrada unvanları sayılan personelin ve görev nitelik lerıinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onay
lanacak memur ve hizmetlilerini mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri yol masraflarının karşılanması ön-
görülmüştür. ©u gibi personelin görevli bulundukları veya bölge dışına gönderilmeleri' halinde geçici görev 
gündeliği verileoeği tabiidir. 

Madde 24. — Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahına düzenleyen 50 nci maddenin 1 nci bendi sonu
na «1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 ncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi iş
lerini münhasıran arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi 
Dairesi personeli» ibaresi eklenmiştir. 

Madde 27. — Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı (1) sayılı Cetvelin 1 nci sütununun 1 nci sa
tırında «iKanunun 29 ncu maddesine göre» ibaresi «yurtdışı scyahıatlerde» sekilinde değişCiırilmdştıir. 



Madde 29. — Tasarıda olmamakla beraber, Komisyonumuzca ıgetiriilımıiş olan Geçlioi Madden'in, amacı 
ıddkkate alınarak Harcırah Kanununda ek madde olarak yer alması uygun görülmüştür. 

Ayrıca, kadro derecesine veya kadro aylık derecesinin 7 inci madde esaslarına göre mütalaa edilmesi da
ha açık bir şekilde lif ade ©dlmliştir. 

Madde 30. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun dış seyahatlerde yer değiştirme masrafı 47 nci madde ve 
buna bağlı 2 sayılı cetvelde yer alan ağırlık ölçülerine göre hesaplanmakta idi. 

ıBu son yıllarda taşıma ücretleri ise ağırlık yerine hacim ölçüsüne göre uygulandığından yer değiştirme mas
raflarının miktarları uygulamada değişik tutarlarda oluşmuş bu durum, aynı ülkeden gelen personel arasında 
bile dengesizlikler yaratacak boyutlara ulaşmıştır. 

Tahakkuka bağlanan yurt dışı seyahat masraflarına ilişkin evrakların ilgili mercilerce tetkiki sırasında Har
cırah Kanununun halen uygulanan ilkelerine ters düşen bazı durumların ve miktarların tespit edildiği görül
müştür. 

Ayrıca, tetkik ve denetlemelerde bilgi ve belge yetersizliği nedeniyle tüm tahakkukların gerçek durumlarının 
ortaya konulması da bu ödemeler yönünden farklılıklara ve haksız ödemelere yol açmaktadır. Bu tür ödeme
lere ait sorunları tasarı ile getirilen yeni ölçülere göre bir esasa bağlayarak çözümlemek ve bu işlemleri tasfiye 
etmek amacıyla bu geçici madde düzenlenmiştir. 

Madde 31. — Tasarının 29 ncu maddesi 31 nci madde olarak benimsenmiştir. 

Madde 32. — Tasarının 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak benimsenmiştir. 

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 KÂMÎLOĞLU 

Üye 
Berki MELLÎ 

Üye 
Serpil ULU ER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmı BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

M, Qi Konseyi (S, Sayısı : 293'e 1 nci Ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik YapıümıasiMa İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 4. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirillmişıtir: 

«Vekâlet görevi ile memuriyet mahalli dışına gönderilenlere, asli görevlerinin veya gönderildikleri göre
vin kadro derecesine göre bu madde hülkümlerine istinaden verilmesi lâzımıgelen harcırahtan fazla olanı öde
nir.» 

MADDE 7. — 6245 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.» 

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. 

M. G4 Konseyi (S. Sayısı : 293'e 1 nci Ek) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

6245 Sayılı Haramah Kanummdla Değft̂ kHk Yapılması Hakkında Kamın Tasama 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekillide deği^tMmiıştk. 

Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar 

Madde 7. — Harcırahın veriltmıesliınide memurun fiilian almakta ollduğu aylık (kurumlanın 1 - 4 noü dere-
ceHerdekıi kadirdtaındia bıiunartliaırıdan kazanimış hak aylık derecelıetri daha düşük olanların işgal etmekte ol-
duklaım kadro) derecesi esas alınır. 

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık üoret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gün-
dıelliiklıeaıinıin 30 katınla en yakın mamur aylak tutarı üzeninden hesaplanır. Şu kadar ki (ödemek mukabili çalı
şanlar hariç) bunflaırın harcırahları hiçbir suretle 4 noü derecedeki memurlara veriılıen miktarı geçemıez. 

Terfii suretiiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. 

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 ile 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
iliklerin (Deniz Kuvvetlerine alt gemilerle gidişte, denizde seyir halinde 'bulunulan günler hariç, münhası
ran yalbancı ülke limanlarında geçirilen günler için) subay, astsubay, askeri öğrenci, sivil memur ve hizmet
lilerin aylık derecelerine (askeri öğrencilere teğmen rütbesine) göre verilebilecek yurt dışı gündeliğinin 1/3'ü, 
yukarıda yazıh haller iilö eğitim veya gemi, uçak, tanık ve sair savaş araç ve gereci ve her türlü yedeik parça 
ve ikmal maddesinin teslim ve tesellümü ve benzeri görevler için yabancı ülkelere birlik veya grup halinde 
veya münferiden gönderilecek erbaş ve erlere de teğmen yurtdışı gündeliğinin 1/10'u, yurtdışından gemi te
dariki için görevlendirilen erbaş ve erlere gemilerin tesellümünden itibaren yabancı ülke limanlarında geçire
cekleri günler için teğmen yurtdışı gündeliğinin 1/20'si tutarında gündelik ödenir. 

MADDE % — Aynı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Memuriyet Mahallini Terketmek Mecburiyetinde Kalanların Harcırahı 

Madde 22. — Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısıyla memuriyet mahallerini ıterketmeye mecbur 
olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il veya 
ilçe1 merkezine gidenlere o mahallere kadar bu 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 memuriyet mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir. 

M. Qi Konseyi (& Sayısı : 293'e 1 nci Ek) 
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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 11. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yurt Dışında Yol Masrafı : 

Madde 29. — Yurt dışında daimi ve geçioi 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. 

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 23. — 6245 sayılı Harcırah Kanununum 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde d'eğişfcinimiştir. 

«Memuriyet Mahalli Haricinde Seyyar Olarak Vazife Görenlerin Harcırahı : 

Madde 49 .— Bu Kamunun 3 ncü maddesinin (f) fıkrasında yazılan memuriyet mahalleri dışında ve be
lirli bir görev bölgesi (merkez veya il kuruluşuma dahi birimlerde (M sının, bölge şeklimde çalışan birimlerde 
bölge sınırı) içinde fiilen gezici oüarak görev yapan memur ve hizmetlilere yevmiye ve yol masrafı verilmez. 
Bunlardan, Malüye BaıkamHığımca görev unvamlıan ve iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, bu Bafcan-
hlkça vize edilen cetvellere dayanılaralk bültçc kanunıiarında tespit edilen miktarlar üzerinden aylık seyyar görev 
tazminatı ödenir.» ' 

M. G, Konseyi' (S, Sayısı : 293'e 1 nci Ek) 
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Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Başbakanlığın uygun görüşü üzerine bağlı bulundukları ku
rumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurtdışından yurtiçine çağrılan veya yurtdışında başka bir yere gönderi
len aile fertleri için bu Kanun hükümlerine göre yalnızca aile masrafı ödenir. Ancak. gerekli görülen hallerde, 
yerdeğiştirme masrafının da ödenmesine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bunların görev mahallerine dö
nüşlerinde de aynı şekilde harcırah verilir. 

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 bedeli 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 (1) Sayılı Cetvelin 
5 sayılı açıklama esasları uygulanır. 

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, Milli 
Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Ya
sama Organı Üyeleri, Başbaikan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Ko
mutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuşmazlık 
Mahkemesi ve Diyanet îşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Dev
let Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Ku
rulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere tu
rist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir. 

Bu maddeye göre verlecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye'deki aktarmasız hareket 
yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıta güzergahında memuriyet mer
kezine eni yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezlinden aktarmasız hareket yeri
ne veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında ibu Kanunun yurt lilçi yolculuklarına aiit 
hüMirnleri uygulanır. Yurt dışından yurt içine dönüşte aynı esaslaııa uyulur. 

MADDE 23. — Aynı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve Hizmetliler 

Madde 49. — Asli görevleri gereğ: memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (merkez veya 
il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici 
olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı 
ödenmez. 

r 
Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özelliklen uygun görülenlere, bu Ba

kanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almakta oldukları aylık derecelerine göre müstehak oldukları 
yurt içi gündeliklerin beş katı, aylık seyyar görev tazminatı olarak verilir. 

Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, pos
ta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Ba
kanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri 
miktarlar üzerinden karşılanır. 

M. GA Konseyi (S. Sayısı : 293'e 1 nci Ek) 
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MADDE 24. — 6245 s&yık Harcırah Kanununun 50 nri maddesinin binindi fiknası aşağıdaki sekilide de-
ğiştiırjlımü'ştir. 

«Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminat : 

Mıadde 50. — Aşağıdaki bentlerde gösterilen rcıemur ve hizrnıetlilıere, asıl görevlenin/in butaıduğu i (böljge 
kumlusuna dahil bulunanlarda bölge) sımnlıarı içlinde her tünlü arazi üzerinde füıen çalıştıkları günflıer için 
bıareiirafo yevmiyesi yerime derece ve görevlerinin özelliklerine göre Bütçe kanunlarında beflliırlıeneoek anfikter-
lıanda gündelik tazminatı; asıl görevlerinin bulunduğu IÜ veya bölge dışımda görevlmdlirilmeleri hallliındıe ise 
bu tazminat yerine genel hükümlere göre yevrniiye ödenir. 

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 

M. Gd Konseyi <S, Sayısı : 293'e 1 nci Ek) 
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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 görevlerimin bulunduğu il {Bölge 
kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için 
harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özeliklerine göre, Iblüıtçe ikanunl'annda beirleniecek 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 Onman Genel Müdürlüğü personeli ile 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hiz
metleri Kanununun 3 ncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini münhasıran arazide yapmakla gö
revlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi 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. 
4; 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 27. — 6245 sayılı Harcırah Kanununa ekli (1) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I nci Sütun 

27 nci maddeye bağlı (1) sayılı cetvel 

II nci Sütun 

Görev unvanları veya aylık 
dereceleri 

1. Yurt dışı seyahatlerde, uçak
larda birinci sınıf üzerinden 
seyahat gideri ödenenler, 

Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat 
(Vapur - tren) 

(Ekspres ve kuşet ücretleri dahil) 

Yataklı vagon farkı dahil ol
duğu halde birinci mevki bilet 
ücreti. 

III ncü Sütun 

Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla 
seyahat 

Yapılan hakiki yol masrafı. 

2. 33 ncü maddenin (b) bendine Birinci mevki bilet ücreti. 
dahil olanlar, 

Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait 
yol masrafı ve icap ve zaruret halin
de kullanılacak diğer taşıtlara göre 
hakiki yol tnasrafı.j 

3. Yukarıda yazılı olanların di- Birinci mevki bilet ücreti. 
şında kalan aylık dereceleri 
1 - 4 olan memur ve hizmet
liler. 

Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait 
hakiki yol masrafı. 

4.. Aylık dereceleri 5 ve daha İkinci mevki bilet ücreti, 
aşağı derece olan memur ve 
hizmetliler. 

Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait 
hakiki yol masrafı, 

M, Gj Konseyi {S£ Sayısı : 293'e 1 nci Ek) 
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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 fazıla 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. 

Yürürlük :• 

MADDE 29. — Bu Kanun 1 . 3 . 1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. G< Konseyi (S.- Sayası : 293'e 1 nci Ek) 
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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. 

MADDE 29. — 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda geçen (Reisicumhur, Devlet 
Başkanı; Büyük Millet Meclisi Reisi, Yasama Organı Başkanı; İcra Vekilleri Heyeti, Bakanlar Kurulu; Baş
vekil, Başbakan; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, Genelkurmay Başkanı; vekiller, bakanlar; mebuslar, 
Yasama Organı üyeleri; olarak değiştirilmiştir. 

Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin bi
rinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır. 

MADDE 30. — 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürüdüğe girdiği taatihfe kadar 6245 sayılı Harcırah Kanonunun 
«Dış seyahatlerde yer değiştirme maisrafı»'na ilişkin 47 nci maddesi uyarınca ve beyanlara liSitinaden 1 Ocak 
1974 tarihlinden sonra tahakkuk ve mahsup işlemleri yapılan ödemelerden bu haklarındaM Sayıştay idamla
rı henüz kesinleşmemliş olanlar iıle kesinleşlmiiş ilamlarda kısmen tazminine hükimolunmuş olanlıaır bu Konun
la getirilen esaslara ve o tarihteki yunt dışı gündelik miMarlıarına göre yeniden değerlendirilir. 

Yapılanı değerlendirme sonucumda, igililere döviz olarak fazla ödendiği tespit ohınan miktarın bu Kanu
nun yayımı tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığı, aylak eşit taksitlerle bir yıl zarfında saymanlıklar
ca tahsili olunur. Borcunu ödeyenler hakkında kurumlarınca başka takibat yapılmaz ve yapıtattaktöa. olan ta-
kıilba* kaldırılır. 

Değerlendirme sonucunda ilgililere herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Yürürlük : 

MADDE 31. — Tasarımın 29 ncu maddesi 311 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 32. — Tasarının 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

»« *•— ıı 

M. Gi (Konseyi1 (Ŝ  Sayısı : 293'e 1 nci Ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 304 

Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun 
Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/257) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Teftktk Dairesi 
Başkanlığı 1* Bkim 1981 

Sayı : KK.T.D./101 - 994/06405 

'MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Mfffli Savunma IBaikaniığuıtcia llalzıııfanan ve Blâ kaınlığıtiüzia atfa IBaJkanlar (KımdıUKla 15.KK1981 tarihinde 
kanarîaştınlan «Aiskieıii Yargıtay Kanununda Değişiklik Yıapılması Halklkında Kanun Taısarısı» Öe gerekçesi ek
li olatfak gönderilmiştir. 

Gereğinii emiirleritte arz «İdlerim. 
Bülend ULUSU 

G E R E K Ç E 

Askeri Yargıtay'ca mevcut davaların biran önce sonuçlandırılması ve Adaletin süratle yerine getirilmesi 
için bu yüksek mahkemeyle İM Daire ilavesi uygun görülmüştür.'Bu kanunla yeni dairelerin kurulması nedeniy
le Askeri Yargıtay'da mevcut kurullarda da gereki değişiklikler yapılmıştır. 

Mim Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 10 Aralık 1981 
Esas No. : 1/257 
Karar No, : 38 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Askerli Yargıtay Kanunumda Değüşiifcik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının yetkili temsilcilerin iştüra'ki 
ile Komfflsyonumuzca yapılan incelemesi fsionucunda Tasarının tümü gerekçeldekıi açıklamaları da gözöriüınde 
bulundurularak benimsenmiş ve malddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının birinci malddesi ile değUşltirilen Askeri Yargıtay Kanununun 2 noi maddesinde yerailian daire sayısı 
6idan 5"e indiriılm'iş ancak iş hacmine göre dalire sayısının 6'ya yükseltilmesine veya 4'e indirilmesine ümıkân 
yaratan bir esneklik getirilmiştlir. 

Komisyonumuzca düzenlenen bu maddeye göre daire sayısında yükseltilme veya dksilltilme işlemleri iş hac
mi gözönünde bulundurularak Askeri Yargıtay Genel Kurulunun Deklfi ve Genelkurmay Başkanlığının uy
gun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca yapılacaktır., 
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Tasarının birinci maddecinde yapılan değişikliğe paralel olarak Askeri Yargıtay Kanununun 5 nci maddesi» 
nin 1 nüi fıkrası Tasarımın 2 ncî maddesi olarak yeniden düzenlenmiş ve daire üye sayısında 'indirme yapıl* 
ması halinde mevcut üyelerin kadroları ile üyel'iık görevlerine dövam edecekleri, ancak üye sayısı tespit edilen 
miktara (İninceye kadar üye seçimli yapılmayacağı vurgulanmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca hazırlanan metinde 3 ncü madde olarak tekrar düzenlenmiş ve 
daireler kuruluna, 'kararına itiraz edilen veya dÜrenilen daire üyesinin katılmaması prensip olarak beninısen-
miş/tir. Ancak, kurulun ikinci başkan başkanlığında toplanması veya kurul üye miktarının çift sayılı olması hal
lerinde (kararına itiraz edilen veya direriilen daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir üye
nin ıkurüla iştirak edeceği ayrıca vurgulanmıştır. 

Aynı şekilde Kanun Tasarısının 3 ncü maddesi de 4 nöii madde olarak yenliden düzenlenmiştir. 

Askeri Yargıtay Daire sayısının bu Kanunla 5'e çıkarılması ve Kanunda beMi edilen şartlarla 6'ya çıkarıl
ma 'ürrMınının getirilmesi gözonünde bulundurularak Askeri Yargıtay Kanununun 12 inci maddesinde yeralan 
ve üye olabilmek için en az albay, rütbesinde bulüraımak şeklindeki büküm en az yarbay rütbesinde bulun
mak sekilinde 'değiştirilmiş ve böylece üye tem'ininde kolaylılk sağlanmıştır. Bu nedenle Askeri Yargıtay Kanunu
nun 12 nCi maddesinin değiştirilmesini öngören 5 nci madde metne ilave edilmiştir. 

Askeri Yargıtay'da tetkik bâkimleriniin görevlendirilmesi hizmetin gereklerine uygun bulunduğundan Askeri 
Yargıtay Başkanmın görevi ile ilgili 17 nci maddenin 6 nci bendi değiştirilerek üyelerin yanışım tetkik hâkim
lerine de görev verilmesinin sağlanması amaçlanmış bu Iba'kımdan 6 nci madde düzenlenmiştir. 

Askeri YttKgtöay Daireler Kurulu ve dairelerinde iş 'hacminin çok fazla olduğu ve diğer yüksek mahkemeler
de raportör veya tetkik hakimli bulunduğu dlkkalte alınarak Askeri Yargıtay'da da tetkik hâkimliği müessesesi 
getirilmilştiir. Kuşkusuz dosyaların tamamı tetkik hâkimine verilmeyecektir. Üyelerin görevli ile ilgili Askeri 
Yargıtay Kanununun 2İ1 nüi maddesinde yeralan hükme göre üyeler de eskiden' olduğu gıbıi dosya tetkikine de
vam edeceklerdir. 'Bir kısım dosyalar ise tetkik hâkimleri tarafından incelenebilecektir. Tetkik hâkimlerinin İh
dası ile görev ve yetkilerini düzenleyen 7 nci madde metine ilave edilmiştir, 

IBu 7 nci çerçeve madde ite Askeri Yargıtay Kanununa yukarıda açıklanan ve tetkik foâkıJmlerîni belirleyen 
ek 1 nci maddeden ayrı olarak Sıkıyönetim Komutanlıkları Askeri 'Mahkemelerince verilmliş bulunan kararlara 
ilişkin olarak Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ve dairelerinde tetkik hâkimliği yapmak üzere sıMl hafekierin 
görevlendirilmelerini sağlayacak Ek 2 nci madde ve Askeri Yargıtay Başsavcılığında yine Sıkıyönetim davala
rına ilişiktin alarak görev yapmak üzere Cumhuriyet SaVcı ve Cumhuriyet Savcı yardımcılarının Askeri Yargıtay 
Başsavcı yardımcısı olarak görevlendirilimelerinli sağlayacak Ek 3 ncü madde hükümleri düzenlenmiştir. 

Ek 2 ve 3 mcü madde hükümleri düzerHenirfcen bu konuda benzeri şekilde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na eklenmiş bulunan madde esasları dikkate alınmıştır. 

Askeri Yargıtay üyeliğine seçilebilmıek için en az yarbay olmak (hükmünün getirilmesi sonucu 26.10.1963 ta
rih ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun Birindi sını'f hâkimliğe geçirilmeyi düzenleyen 15 nci maddesinin 
de değiştirilmesi zorunlu bulunarak bu maddede yapılan değişükllk 8 inci madde olarak mötne eklenmiştir. 

926 sayılı Türk Silalhli Kuvvetleri Personel Kanunda general - amiral rütbe bekleme süreleri gösterilmiş
tir. Yine aynı kanunda yeralan hükümlere göre bekleme 'süresi 'sonunda terfii edemeyen general - amiraller emek-
l'rye seMkedilmielkte veya kanunda belirtilen ölçü ve sınırlar içinde bekleme süreleri uzatılmaktadır. Askeri Yar
gıtay kadrolarında görevli general - amiraller hakkında da aynı hükmün uygulanması ile general - amiral emek
liliklerinde ve bekleme sürelerimin uzatılmasında mevcut ayrıcalık giderilmiş olacaktır. 

'Bu bakımdan benzeri hükümlerin genellik ve eş'itlik ilkeleri doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerde görevli ge
neral - amirallere aynı şekilde uygulanması amacıyla 357 sayılı Kanunun Ek 5 nci maddesinde yeralan (D) 
bendi yeniden düzenlenerek 9 ncu madde olarak metne eklenmiştir. 

Mili Güvenlik Konseyi l(S, Sayısı : 304) 
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Yapılan bu düzenlemeler sonucu zorunlu oTaıraik Kanun Tasarısının adı da dleglştiirlilmliş ve eklenmiş bulu
nan yenli maddeler de gözönünıd© bulundurularak Taisarının maddeleri buna göre ıteselsfül eDtiiriümıisJflir. 

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

IBaşjkaın 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
İsmet ONUR 

Hâk. Kd. Albay 

Üye 
Edip GÜLTEKİN 
Hâk. Kd. Albay 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâk. Kd, Albay 

Üyd 
Mehmet VURAL 

Kur. Albay 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâk. Yarbay 

lÜyö 
M. Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Ön. Yzb. 

MâÜ Güvenlik Konseyi <S< Sayısı : 304) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askeri Yargıtay Kanununda (Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 26 Haziran 1972 tarihli ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kuruluş : 

'Madde 2. — Askeri Yargıtay Başkanlık, Başsavcılık ve altı daire ile bu kanunda gösterilen kurullar ve hiz
met ünitelerinden teşekkül eder. 

Askeri Yargıtayın kadroları Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir.» 

MADDE 2. — 26 Haziran 1972 tarihli ve 1600 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Daireler Kurulu : 

Madde 6. — Daireler Kurulu, Askeri Yargıtay Başkanının başkanlığında, ikinci başkan, daire başkanları, 
kararına itiraz edilen veya direnilen daireden, bu kararın alınmasına katılmamış olanlardan bir ve diğer daireler
den ikişer üyenin katılması ile ondokuz kişiden kurulur. 

Başkanın kurula katılamaması halinde ikinci başkan kurula başkanlık eder. Bu takdirde kararına itiraz edi
len veya direnilen bir üye daha kurula katılır.» 

MADDE 3. — 26 Haziran 1972 tarihli ve 1600 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Yükselk Disiplin Kurulu : 

Madde 9. — Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Baş
kanlarından kurulur. 

Kurulun toplantı yeter sayısı dokuzdur. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Kurula sevkedilenler ile bunlardan 
daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması sonucu kurul üye sayısı altı
dan az olursa, konu genel kurulda incelenir, genel kurulun kararı kesindir. Kurulun yazı işlerini genel sekreter 
yürütür.» 

M'iffi Güvenlik Konsey!! (S, Sayısı : 304) 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

Askeri Yargrtay Kanunu İtte Askeri Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapıhnası Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Kurulup : 

Madde 2. — Askeri Yargıtay; Başkanlık, Başsavcılık ve beş daire ile bu kanunda gösterilen kurullar ve 
hizmet ünitelerinden teşekkül eder. Ancak iş hacmine göre, Askeri Yargıtay Genel Kurulunun teklifi ve Ge
nelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca daire sayısı altıya kadar yük
seltilebileceği gibi dörde de indirilebilir. 

Askeri Yargıtayın kadroları Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

MADDE 2. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 5 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her dairede bir başkan ve yedi üye bulunur. Ancak, iş hacmine göre Askeri Yargıtay Genel Kurulu
nun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca dairelerdeki üye 
sayısı 5'e kadar indirilebilir. Bu şekildeki indirme sonunda üyeler kadroları ile görevlerine devam ederler. An
cak, üye sayısı tespit edilen miktara ininceye kadar üye seçimi yapılmaz. Daireler bir başkan ve dört üyenin ka
tılması ile toplanarak karar ve hüküm verirler. 

MADDE 3. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 6 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Daireler Kurulu : 

Madde 6. — Daireler Kurulu, Askeri Yargıtay Başkanının başkanlığında, ikinci başkan, daire başkanları, 
kararına itiraz edilen veya direnilen daire hariç olmak üzere dâirelerden ikişer üyenin katılması ile kurulur., 

Başkanın kurula katılmaması halinde ikinci başkan kurula başkanlık eder. Bu takdirde kararma itiraz edi
len veya direnilen daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir üye kurula katılır. 

Askeri Yargıtay daire sayısının yükselmesi veya indirilmesi sonucu kurulun üye miktarı çift sayılı olduğu 
takdirde, kararına itiraz edilen veya direnilen daireden inceleme konusu kararın alınmasına katılmamış bir üye 
kurula katılır. 

MADDE 4. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Yüksek Disiplin Kurulu : 

Madde 9. — Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Baş
kanlarından kurulur. 

Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısı veya bir eksiğidir. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Kurula sev-
kedilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması 
sonucu kurul üye sayısı beşten az olursa, konu genel kurulda incelenir, genel kurulun kararı kesindir. Ku
rulun yazı işlerini genel sekreter yürütür. 

M'Mı GüVen» Konseyi! \(& 'Sayısı : 304) 
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tfHüfcümıdtin TelklM) 

Mili Güvenlik Konseyi (S< Sayısı : 304) 
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(Mili Salvunma Kottıisyonıu Metni) 

MADDE 5. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Seçim : 

Madde 12. — Askeri Yargıtay üyeleri, en az yarbay rütbesinde birinci sınıf askeri hâkimler arasından As
keri Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misli olarak gösterdiği 
adaylar arasından Devlet Başkanınca seçilir. 

Boş üyelik birden fazla ise; Askeri Yargıtay Genel Kurulu, boş üyeliklerin üç misli olarak adayları tespit 
eder. Boş üyelik adedince üyeleri Devlet Başkanı bu adaylar arasından seçer. 

MADDE 6. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 17 nci maddesinin 6 nu
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6. — Askeri Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya tetkik etmek üzere 
Askeri Yargıtay Üyelerini veya tetkik hâkimlerini görevlendirmek.» 

MADDE 7. — 27 Haziran 1972 tarih ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununa aşağıdaki üç ek madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE 1. — Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ve Dairelerinde tetkik hâkimi bulunur. 
Tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireler Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından belirlenir. 
Tetkik hâkimlerinin seçilmesinde bu hizmetin gereklerine uygun nitelik aranır ve genel atanma şartları da 

dikkate alınarak en az 5 yıl süre ile askeri hâkimlik yapmış olanlar arasından Askeri Hâkimler Kanunu hüküm
lerine göre atamaları yapılır. 

Tetkik hâkimleri Daireler Kurulu Başkanı veya Daire Başkanlarının kendilerine vereceği, dava dosyalarını 
inceleyip dosya hakkında bir rapor düzenlerler ve Daireler Kurulu veya Daire Başkanları tarafından dava dos
yalar ıyla ilgili olarak verilen diğer işlemleri yaparlar. 

EK MADDE 2. — Sıkıyönetim Komutanlıkları Askeri Mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara İlişkin 
olarak Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ve Dairelerinde tetkik hâkimliği yapmak üzere; Askeri Yargıtay Baş
kanlar Kurulunca belirlenecek ihtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Ba
kanının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda hâkim, kazanılmış hakları ve kadro maaşları ile Askeri Yar-
gıtayda süre ile sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre görevlendirilirler ve aynı usulle görevlerine 
iade edilirler. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu istemin intikalinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli kararı 
verir. 

Görevlendirilecek hâkimlerin asıl görev yerleri ile ilişkileri kesilmez ve kadroları saklı kalır. Tetkik hâkim
lerinin Yargıtay Ceza Dairelerinde tetkik hâkimi olmaları veya bu göreve atanabilme niteliklerini taşımaları 
şarttır. Tetkik hâkimlerinin görev ve yetkileri ile dairelerde görevlendirilmeleri hakkında ek madde 1 hüküm
leri uygulanır. 

Tetkik hâkimlerinin yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları ile diğer özlük işleri bu madde hükümleri saklı 
kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Askeri Yargıtayda geçirdikleri süreler asıl mesleklerinde geç
miş sayılır. Tetkik hâkimlerinin, çalışma ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında düzenlenecek 
notlar, yükselmelerinde değerlendirilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilir. Ancak üç 
aydan az olan hizmetler için not düzenlenmez. Notların düzenlenme şekil ve esasları yönetmelikte gösterilir. 

Halklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplini cezası verilmesi, şahsi ve görev tfle ilgili suçlarMun 
soruşturulması ye kovuşturulması ile diğer özlük işleri bu madde hükümlieri saklı kalmak üzere özel ka
nunlarıma göre yalpılur. Ancak, özel kanunlarına göre verilen izlinden sonra soruşturma işlemi, Askeri Adalet 
Müfdtltişiî tarafından yapılarak soruşturma evrakı Hâkimiler ve Savcılar Yüksek Kurul'una gönderilir. Tet-

Miü Güven» IKonseyi l(S, Say W : 304) 
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'(Milli Savunma Komisyonu Metni) 

kik (hâkimleri izin, istirahat, tedavi konularında askeri hâkimlerini statüsüne tabidirler. Aylıkları, kesenekleri, 
sosyal yardımları ve ödenekleri tabi oldukları asıl bütçelerinden, yollukları ve diğer giderleri Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Tetkik hâkimlerine bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı Kanun uyarınca tayın bedeli verilir. 

EK MADDE 3. — Sıkıyönetim komutanlıkları askeri mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin 
olarak görev yapmak üzere; Askeri Yargıtay Başsavcılığınca belirlenecek ihtiyaca göre, Genelkurmay Baş
kanlığının görüşü alınarak Milli Savunma İBakanının yapacağı teklif üzerine istenilen sayıda Cumhuriyet 
savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcısı asıl görev yerleri ile ilişkileri kesilmemek ve kadroları saklı kalmak 
koşulu ile kazanılmış hakları ve kadro maaşları ile Askeri Yargıtay Başsavcılığında, süre 'ile sınırlı olmak
sızın özel kanunlarındaki usule göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Askeri Yargıtay 'Başsavcı Yar
dımcısı olarak görevlendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu istemin intikalinden itibaren 15 gün içinde gerekli karan verir. 

Görevlendirilecek Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarının, Yargıtay Başsavcı Yardım
cılığına atanabilme niteliklerini hâiz olmaları ve fiilen en az 7 yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır. 
Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının yükselmeleri, ıbirinci sınıfa ayrılmaları ve diğer 
özlük İşleri bu madde hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Askeri Yargıtay Baş
savcılığı hizmetinde geçirdikleri süreler asıl mesleklerinde geçmiş sayılır. Cumhuriyet savcıları ile Cumhu
riyet savcı yardımcılarının çalışma ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında Askeri Yargıtay Baş
savcı Başyardımcısı ve Askeri Yargıtay Başsavcısının düzenleyeceği siciller yükselmelerinde değerlendirilmek 
üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. 3 aydan az olan hizmetler için sicil düzenlenmez. 

Sicillerin düzenlenme şekil ve esasları yönetmelikte gösterilir. 

Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, şahsi ve görev ile ilgili suçlarının so
ruşturulması ve kovuışturu'llması ile diğer üzlük işleri bu madde hükümleri saiklı kalmak üzere özel kanunla-
rıına göre yapılır. Ancak, özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma işlemi Askeri Adalet Mü
fettişleri tarafından yapılarak soruşturma evrakı Adalet Bakanlığına gönderilir. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcıları izin, istirahat ve tedavi konularında askeri hâ
kimlerin statüsün© tabidirler. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardım ve ödenekleri tabi oldukları; asıl bütçele
rinden, yollukları ve diğer giderleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarına bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı Ka
nun uyarınca tayın bedeli ödenir. , 

MADDE 8. — 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Birinci Sınıfa Ayırma : 

Madde 15. — Yüzbaşılık ve binbaşılık rütbelerinde almış oldukları geçerli sicil notları ortalaması sicil 
tam notunun % 70 ve daha yukarısı olan yarbaylar birinci sınıf hâkimliğe geçirilirler. 

Bu şekilde birinci sınıfa geçirilme işlemindeki değerlendirme yarbay ve albaylığın müteakip yıllarında da 
yapılır, 

MADDE 9. — 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı 
Kanunla eklenen ek madde 5'in dördüncü fıkrasının (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edemeyen general - amiraller hakkında 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, Genelkurmay Başkanının teklifi 
ve Yüksek Askeri Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler. 

Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Askeri Yargıtay üyesi albayların kendi istekleri 
ile emekliye ayrılmaları halinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesindeki 
kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygulanır. 

Milli Güvenlik IKonseyi \(S, Sayısı : 304) 
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(tîükümetin Teklifi) 

MADDE 4. 

MADDE 5. 

(Başbakan 
B. Ulusu 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 . 10 . 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T, Önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Dr, S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/.; Evliyaoğlu 

Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

îmar ve İskân Bakanı 
Dr. S. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
S. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M.\ R, Güney 

Kültür Bakanı 
C, Baban 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 3ö4) 
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(MilM Savunma Komisyonu1 Metni) 

MADDE 10. — 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa 27 Mart 1979 tarih ve 2219 sa
yılı Kanunla eklenen ve 22 Temmuz 1981 tarih ve 2498 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan ek madde 5'in 
dördüncü fıkrası (A) bendinin 5 numaralı alt bendinden sonra gelen fıkralardan «sicil notları ortalaması eşit 
olanlarda Kara, Deniz, Hava önceliği esas alınır.» şeklindeki fıkra, yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 304) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 305 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, İ§ ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

Raporu. (1 /222) 

20 Ağustos 1981 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakamlar Kurulunca 14.8.1981 ta
rihinde kararlaştırılan «506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bîr Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülerid Ulusu 

Başbakan 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLME
LİNE VE BU KANUNA «İR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 

TASARISI GEREKÇESİ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışıp -maddedeki diğer şartları yerine getirenlerden, 50 
yaşını doldurmamış olanların da yaşlılık aylığımdan yararlanmaları için maddeye bir hüiküm konulmuş ve 
sigortalı lehine değişiklik yapılmıştır. 

Ayrıca, '506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin (B) bendi gereğince 50 yaşını dolduran ve enken yaşlanmış 
olduğu tespit edilen sigortalılara da yaşlılık aylığı bağlanmasına imkân sağlanmışsa da, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tabi çanşmalarin 1 800 gününü maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş olanlara da 
yaşlılık aylığı bağlanacağı şeklinde maddede değişiklik yapılarak erken yaşlananlara daha kolay bir imkân sağ
lanmıştır. 

Madde 2. — 2422 sayılı Kanun ile getirilen ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalının kadın ise 50, 
erkek ise 55 yaşından eksik her tam yaş için % 60 oranının 1 eksiltilmeslini öngören hükmü kaldırılarak, si
gortalı lehine değişiklik yapılmış, sadece 5 000 günden eksik her 240 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi için oranın 1 eksiiltilmesi hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 3. — Maddede, bu Kanunun yürürlüğe girmeden önce tescil edilmiş olan sigortalılardan 18 ya
şından önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanların mağduriyetlerini önlemek amacıyla, düzenlenmiş ve 18 ya
şından önce prim ödemeye başlanılan gün sigortalılığın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.. 

Madde 4. — Bu maddede Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Madde 5. — Bu maddede Kanunu yürütecek organ belirtilmiştir, 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-899 \04830 
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Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi îfcşköera Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Sosyal Güvenlik, İş ve işçi 10 Aralık 1981 
İlişkileri Komisyonu 

Esas No. : 1/222 
Karar No. : 6 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

2. Hükümetçe 29.12.1980 tarihinde sevk edilen ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapıl
masını öngören tasarı 6.3.1981 tarihinde 2422 sayı ile kanunlaşmıştır. Bu Kanunun gerekçesinde ülkemizde 
diğer ülkelere nazaran çok genç yaşta emekli olunduğu, bu durumun Sosyal Sigortalar Kurumunun mali den
gesini bozduğu ve bunun boyutlarının gelecek nesillerin Sosyal Güvenliğini tehdit edecek seviyeye yükseldiği 
belirtilmiştir, 

Bu tehlikeli gidişi durdurmak amacı ile; erken emekliliği önleyici tedbirler arasında erkeklerin 55, kadınla
rın 50 yaşından önce emekli olmalarını önlemek için bu yaşlardan önce emekli olanların aylıklarında her yaş 
için % 60 oranından bir indirim öngörülmüş, ayrıca 18 yaşından önce sigortalı hizmete başlayanların, sigorta
lılık başlangıç süresi 18 yaş kabul edilmişti. 

3. Bu defa; hükümetçe sevk edilen tasarı ile; 2422 sayılı Kanunla getirilen ve yukarıda açıklanan husus
larda sigortalılar lebine bazı değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır. 

4. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin aylıkları; bütçe kanunlarında saptanan katsayının, gösterge 
•tablosundaki gösterge sayıları ile çarpımı sonucu nazara alınarak 506 sayılı Kanunda öngörülen esaslara göre 
tespit edilmektedir. 

1982 yılı için kabul edilecek katsayı artımı dışında, sigorta emeklilerine ek bir artış sağlamak amacı ile 
2422 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki her bir gösterge sayısına 30 sayısının eklenmesi suretiyle yeni 
bir gösterge tablosu oluşturulması uygun görülmektedir. 

5. Ayrıca, uzun süre tedaviyi gerektiren hastalıklarda Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulu raporu ile 
belirlenen ve ayakta yapılan tedaviler sırasında verilmesine lüzum görülen ilaçlardan; 506 sayılı Kanunun 
123 ncü maddesinde sözü edilen Komisyonca tespit edilecek olanların bedellerinin % 20'sinin ilgililerden alın
maması da uygun görülmektedir. 

6. Tasarının ismi ve madde numaralan; yukarıda 4 ncü ve 5 nci madde ile eklenen hükümler dikkate 
alınarak değiştirilmiştir. 

Arz olunur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile; 506 sayılı Kanunun 2422 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesinin B/a - b bent
lerinde esasta bir değişiklik yapılmamış ifade açıklığı sağlanmış olduğundan komisyonca tasarıda bir değişik
lik yapılmamıştır. 

Bu maddenin D bendi ifadesi ile getirilmek istenen hüküm ile gerekçe arasında çelişki mevcuttur. Zira; 
amaçlanan maden işyerlerinde çalışanların erken yaşlılıklarının tespiti değildir. Ayrıca, Hükümet tasarısı aynen 
benimsendiği takdirde, A/a - b bentlerine yapılan atıfla erkekler için yaş sınırı 55'c çıkarılmış olacaktır. Bu 
durum ise 506 sayılı Kanunun eski halinden, maden işyerlerinin yeraltında çalışan işçileri için daha ağır şart
lar getirmiş olacaktır. Bu bakımından hüküm yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 2, — Aynen benimsenmiştir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 305 
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Madde 3. — Komisyonca tasarıya ilave edilen iki ek madde, 3 ncü madde çerçevesi içerisinde düzenlen
miştir. 

Ek Madde 1. — Sigortadan aylık ve gelir almakta olanların, bu aylık ve gelirlerindeki artış esas itibariyle 
bütçe kanunu ile ka'bul edilen katsayı ile sağlanmaktadır. Komisyonumuz 506~sayilı Kanuna 2422 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesi ile eklenen ek madde l'e bağlı tablonun gösterge «ayılarının her birine 30 sayısı ekleyerek 
yeni bir gösterge tablosu düzenlemiştir. Bununla aylık ve gelirlerde nispi bir ferahlık sağlanmıştır. 

Ek Madde 2. — Sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin uzun süre ayak
ta tedaviyi gerektiren bir kısım hastalıklarında, verilen ilaçlardan bazılarının bedellerinin çok yüksek olduğu 
ve dolayısıyla ilgililerinin bu ilaç bedellerinin % 20'sini ödemekte büyük güçlük çektikleri ve bazen de, mali 
durumlarının yetersizliğinden, tıbben ve sağlıkları yönünden kullanmaları gerekli olan ilaçları temin edeme
dikleri müşahade olunmuştur. 

Bu durumların önlenebilmesi için, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile belirlenecek alan tüber
küloz, kanser, kronik böbrek hastalıkları ile organ transplantasyonları gibi hallerde, ayakta yapılan tedaviler 
sırasında verilecek ve hayati önemi haiz olduğu, 506 sayılı Kanunun değişik 123 ncü maddesinde bahis konusu 
edilen Komisyonca tespit edilecek ilaç bedellerinin % 20'sinin ülgililerden alınmaması öngörülmüştür. 

Madde 4. — Tasarının 3 ncü maddesi ile getirilen geçici 1 nci madde ile de; 18 yaşından önce malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanların prim ödemeye başladıkları günden itibaren sigortalı sayıl
maları öngörülmüş ve 2422 sayılı Kanunun 6 nci maddesi ile değiştirilen Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci 
maddesi G fıkrası, 1.4.1981 tarihinden sonra 18 yaşından küçük yaşta işe girenler (Sosyal Sigortaya tescil 
edilenler) için uygulanacak şekilde ertelenmiştir. 

Madde 5, — a-506 sayılı Sosyal' Sigortalar Kanununun 61 rK>i maddesıi hükmünü değiştiren 2422 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesi 1.1-1982 tarihinde yürürlüğe giırecekltir. Oysa, bu maddeyi değiştiren tasa
rının 2 nci maddesinin 1.1.1982 tarihinden önceikü bir tarihte yürürlüğe girmesi halinde maddenin esas 
hükmünden önce değişiklik hükmü yürürlüğe girmiş olacaktır, Bu çelişkiyi önlemek , (için madde yenliden 
düzenlenmiştir. 

b - Ayrıca; Sosyal Sigortalar Kurumunun aylık ve gelir ödeme dönemlerine uydurulmak amacıyla, gös
terge tablosunun, değiştirilmesine ilişkin, tasarının 3 ncü maddesinin 1.2.1982 tarihlinde; diğer hükümle
rinin ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi uygun görülmüş ve 5 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Tasarının yürütmeye ilişkin 5 nci maddesi 6 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

iKomıisyori IBaşkanı Üye Üye 
Talât SARGIN Erbetk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR 
Pra, Kd, Alto. Dz< Öğ. Alb. Hv, Pre. Bnto. 

Üye 
Tuğrul AĞAR 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ıMüs, Yrd, V. 
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H Ü K Ü M E T ^ TEKLIFI 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Dcğiştirünıesline ve Bu (Kanuna Bir Geçici 
Madde Ekfannifâsinle \ Dalir Kanun Tateamsa 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunumun '2422 sayılı Kanunla değişik 6Q ııcı maddesinin 
(B) ve (D) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

\B) a. — 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20, yidan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik 
ve Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli çalışan ve bu işlerde en 
az 5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primli ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

Ib. — 50 yaşımı doldurmamıış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak (B/a) fıkrasında 
sözü edilen işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4 0)00 gün malullük, yaşlılık: ve 
ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılar da 25 yılı .doldurmuş ve 5 000 gün prim ödemiş sigortalılar gibi 
yaşlılık aylığından yararlanırlar, 

D) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen veya malullük, yaişlılıik ve ölüm sigortaları
na tabi çalışmalarının en az 1 800 gününü Sosyal Güvenl'ik ve Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden 
işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan, 

Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya <b) fıkralarında belirtileni diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır
lar. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2422 sayılı Kanunla değişik 61 nci maddes'inîn 
(A/b,c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ib) Sigortalının, 5 000 günden noksan ödediği her 2»40 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pri
mi (için'% 60 oranı 1 eksiltilerek, j 

hesaplanır. 
c) Yukarıdaki ı(b) fıkrası hükmü, 60 ncı maddenin (B-C-D) bentlerine göre aylığa hak kazananlar için 

uygulanmaz. 
[Bu maddeye göre bağlanacak aylıkların oranı, her halde'% 85'i geçemez. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalanna tescil edilmiş olanlar prim ödemeye başladıkları günden itibaren sigortalı sayılırlar. 

M p GüvenlikKonseyi (S.; Sayısı : 305 
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SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE İSÇİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sâyıh Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı (MacUdeHenüniın Değiştirtmesine ve (Bu Kanuna İki Ek 
ve Bir Oeçrdl Madde Eklenmeline Dair Kanun Tasana 

MADDE 1, — 5Ö6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2422 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesinin 
<B) ve (D) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

>B) a - 510 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik 
ve Çalışma, (bakanlıklarınca tespit edilen madeni işyerlerinin yeraltı işyerlerinde sürekli çalışan ve bu işlerde 
en' az 5 000 gün' malullük, yaşlılık ve' ölüm sigortaları primli ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ib - 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak <!B/a) fıkrasında 
sözü edilen işyerlerinin yeraltı münavebel işlerinde çalışan ve ibu işlerde en az 4 000 gün malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılar da 25 yılı doldurmuş ve 5 000 gün prim ödemiş sigortalılar 
gibi yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

D) a - 50 yaşını dolduran ve erken1 yaşlanmış olduğu tespit edilen, 
b - 50 yaşını] dolduran ve malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 1 800 gü

nünü Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yerato işlerinde' geçirmiş 
lbulunan)i slîgortalılar da (A) hemdin'in <a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından 
yararlanırlar. 

MADDE 2, — Tasarının 2 noi maddesi aynen benimsenmiştir., 

MAODE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2422 sayılı Kanunun 17 noi maddesi i e ekle
nen ek madde lMe belirtilen gösterge tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

EK MADDE 2. — Sigortalılar ile bu Kanunun 35, 36, 40 ve 42 ne'i maddeleri uyarınca sağlık yardım
larından yararlanan kimselerin, kurum sağlık tesisleri sağlık (kurulu raporu l e belirlenen ve uzun süre te
daviyi gerektireni; tüberküloz, kanser, kronik böbrek hastalıkları ile organ transplantasyonları gibi durum
larında, ayakta yapılan tedavileri sırasında verilmesfîne lüzum görülen ulaçlardan, hayati önemi haiz oldu
ğu, (bu Kanunun değişik 123 ncü maddesinde sözü edilen Komisyonca tespit edilecek olanların bedelleri
nin % 2Q*si ilgililerden alınmaz. 

IMADDE 4. — 5016 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE L — 1.4,1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına (tescil1 edil
miş olanlar hakkında tiO! ncı maddenin (G) fıkrası hükmü uygulanmaz, 
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MADDE 4. 

(Hükümetin Teklifi) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükunıferini Bakanlar iKurutlu yürütür. 

B. Ulusu 

14 . 8 . 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara ' 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

Dilişleri Bakanı 
/.: Türkmen 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T, Özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. /, Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Devlet Bakam 
M, özgüneş 

içişleri Bakam 
S, Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr, T, Önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, S, Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğîu 

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

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr, T, Esener 

İmar ve iskân Bakam 
Dr, & Tüten 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
İV. Özgür 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
§. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M; R, Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
Si Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonunun Kabul Ettiği Meıtin) 

MADDE 5. — Bu Kanunun 2 nci maddesi 1.1.1982 tarihlinde; 3 ncü madde iüe eklenen ek madde 1 
l1 < 2 . 1982 tarihinde diğer maddelerti yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci maddesi 6 ncı madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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GtfsmBRJGE T^HUÖSU 

ı(Bk Madde 1) 
!K" İA İD B M E lU E R 

Derece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 !H1 (12 

r 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

dıe 
780 

744 

703 

1672 

636 

600 

564 

528 

492 

456 

«19 

783 

747 

'7111' 

675 

639 

603 

657 
53<1> 

495 

459 

822 

786 

750 

714 

678 

642 

606 

570 
534 

4981 

462 

825 

789 

753 

717 

681li 

645 

609 
573 
5371 

501i 

465 

#28 

792 

756 

720 

684 

648 

612 

576 

540 

504 

468 

831 

795 

759 

723 

687 

651 

Ö15 
579 

543 

507 

471 

iS34 

798 

762 

726 

»690 

654 

618 

58'2 

546 

510 

474 

837 

801 
765 

729 

693 

657 

621' 

5815 

549 

513 

477 

'840 

804 

7681 

732 

696 

660 

624 

5I8İ8 

552 
516 

480 

807 

771 

735 

699 

663 

627 

59ÎU 

555 
519 

483 

«10 

774 

738 

702 

666 

630 

594 

558 

522 

486 

«13 
777 

741 

705 

669 

633 
597 

5Ö1 

5'25 

489 
12 420 423 4216 429 432 435 43İ8İ 441!1 444 447 450 453 

* • * 
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