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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 Eylül 1983 Perşembe 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar 

Kanununun 27 nci Maddesinin 2 nci Fı'krannın ve 
29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair (1/574) 
(S. Sayısı : 646), 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair (1/599) (S. Sayısı : 659), 

24.4.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssılı-
ha Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin. 
(1/566)(S. Sayısı; 671), 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 'Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair (1/587) (S. Sayısı : 670), 

13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların infazı 
Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesinin ikinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin (1/588) (S. Sayı
sı : 669), 

Kanun tasarıları ile; 
Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı (1/570) (S. Sayı

sı : 668) ve 

26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askeri Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesine ilişkin. (1/591) (S. Sayısı: 662), 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriye-
ti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair (1/582) (S, Sayısı: 666); 

Kanun tasarıları kabul edildi. 

31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun 
Teklifi (2/127) (S. Sayısı : 651) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak, 36 ncı maddesine kadar 
kabul edildi. 

Gelecek toplantının 23 Eylül 1983 Cuma günü 
saat 14.30'da yapılacağı belirtilerek birleşime saat 
19.05'te son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>-•-<« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.40 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MîEî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 165 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Ka
nun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 2/71, 2/60, 2/62; M. G. Kon
seyi : 2/127) (D. Meclisi S. Sayısı : 390; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 651 (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin birinci sırasında yer alan, «31.8.1956 
Tarihli ve 6831 Savıh Orman Kanununun 'Bazı Mad
delerinde Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, bil
diğiniz gibi, geçen birleşim gündeminde 651 sıra sa
yısı ile yer almış ve 36 ncı maddeye kadar görüşü
lerek kabul edilmişti. 

Şimdi, görüşmelere 36 ncı maddeden itibaren de
vam ediyoruz. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il
gililer yerlerini almış bulunmaktadırlar. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 36. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 91. — 14 üncü maddenin (A) ve (B) bent
leriyle yasak edilen fiilerden yapacak emval veren 
ağaçları kesenler iki aydan 'bir seneye kadar hapis 
ve yapacak emvalin beiher metre küpü için beşbin 
liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. Ancaik yirmi santimetre 'kururundan 
aşağı olanlar için bu cezalar bir misli artırılarak 
hükmolunur, 

(1) 651 S. Sayılı Basmayazı, 22.9.1983 tarihli 
164 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak 
edilen fiillerden yakacak emval veren ağaçları ke
serek odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya 
kadar hapis ve odunun beher kentali için bin lira, 
kömürün beher kentali için de beşbin lira ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Bu suretle verilecek para ce
zası üçbin liradan aşağı olamaz. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ağaç kesme mo
torlu araç ve gereçler kullanılarak yapılmış ise asıl 
cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş 
veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim 
sahalarını bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan ya
lamuk, pedevra, hartama çıkarmak fiilleri için ve
rilecek cezalar beş misli artırılarak hükmolunur. Bu 
maddenin uygulanmasında fidandan maksat sekiz 
santimetreden daha az orta kuturlu ağaç ve ağaççık
ların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalarındaki ha
lidir. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) 'bentleriyle yasak 
edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan 
fiilleri işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis ve 
beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para ceza
sıyla cezalandırılır. 

14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri iş
leyenler üçbin liradan otuzlbin liraya kadar hafif 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) 
'bentlerine muhalif hareiket edenler orman sahipleri 
ise yapılan zarar miktarına göre bir aydan bir se
neye kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ökmek veya 
fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sa
hipleri yuikarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 
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14 üncü maddedeki suçları hayvan beslemek için 
işleyenler hakkında yukarıdaki cezalar bir misli 
artırılır. 

14 üncü maddedeki suçları, suçun işlendiği or
man içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen ıbu köyde otu
ranlar dışındakilerin işlemesi halinde yukarıdaki ce
zalar iki misli artırılır. 

BAŞKAN — Bu madde, vaktiyle mevcut ceza
ları artıran bir madde mi, yoksa yeni ilaveler geti
rildi mi? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Artıran bir maddedir Sayın 
Cumhurbaşkanım. Buradan itibaren tüm ceza mad
deleri ile para cezalan 300 ila 500 misli oranında 
artırılmıştır.) 

BAŞKAN — Hapis cezaları da artırıldı mı? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hapis cezaları ise bazı suç 
nevilerinde artırıldı Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bu, motorlu araçlarla kesmenin ne 
zararı var ki cezayı bir misli artırıyor? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
onunla bir saat içerisinde, balta ile kesileceğin 20 - 30 
misli fazla ağaç kesilir. Bunu ticaret haline getirenler, 
süratle bir yeri tahrip etmek için bu motorlu teste
reyi satın alıyorlar ve bir gece içinde 50 ila 100 dö
nümü birden katlediyorlar. Bilhassa fındılk bahçesi 
filan açmak için ve ticarî maksatla kaçakçılık yapan
lar için çok elverişlidir. 

BAŞKAN — Peki, bir tane kesmiş ve yakalan-
mışsa ne olacak? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Zaten bir ta
ne kesmek için bu motorlu testereye gerek yok efen
dim. 

BAŞKAN — Çabucak keseyim diye yapar; balta 
ile «tak tak» diye zaman almasına gerek yoktur 
herhalde. «Şunu, şuradan keseyim gideyim» der. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — O testereler 
150 ila 200 bin lira; arasındadır, bunu almak iste
mez sanırım, büyük bir niyeti olmazsa efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
36 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 37. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 92. — Bu Kanunun 16 ncı maddesi ge

reğince ormanlarda izin almadan açılan maden ocak
ları idarece kapatılır. 

(Suçlular hakkında yüzellibin liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin 
ettirilir. İzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece 
kendilerine veya temsilcilerine tebliğ edilecek tedbir
lere riayet etmezler ise bu cezanın yarısına hükmo
lunur. Bu tedbire riayet edilinceye kadar ocaklar 
orman idaresince işletilmekten men edilir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 93. — Bu Kanunun 17 nci maddesinde 
yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı işleri 
izinsiz yapanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılırlar. 

İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak sure
tiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına iliş
kin bulunduğu veya kesinleşmiş orman kadastrosu 
sınırlan içerisinde işlendiği takdirde, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve 
faydalanılan alanın ve yeniden açılan tarlanın yüz
ölçümünün beş dekardan fazla olması halinde, bu 
fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılır. 

Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hük
molunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bede
li Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Mü
sadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğün
ce ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer ' 
kamu hizmetlerinde kullanılabilecek. Aksi takdirde 
ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar in
faz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde ge
nel zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükel
leftir. 

17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç 
dışı kullananlar ve amaç dışı kullanılmasına izin ve
renler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 
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BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 94. — Bu Kanunun 18 inci maddesinde 

belirtilen ve yapılması izne bağlı olan fabrika, hı
zar ve şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, katran, sa
kız, taş, ıkum, toprak ve buna benzer ocaklar ile ba
lık üretme tesislerini izinsiz kuranlar, otuzlbin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile ceza
landırılırlar. Bunların işletilmesi de men edilir. Bu 
tesis Devlet ormanları içinde kurulmuş ise müsadere 
olunur. 

BAŞKAN — En son cümle ne demek; zaten or
man içinde kurulmamışsa Orman İdaresi karışır 
mı? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — 4 kilomet
reye kadar olan mesafeler; yukarıda kabul ettiğiniz 
maddede geçti, efendim. 

BAŞKAN — Onu kastediyor?... 
ÖMBR ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Ormanların 4 kilometre civarları 
tel örgüyle veya bir işaretle işaretleniyor mu? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Vatandaş ne bilsin; 4 kilometre mi
dir, 3 kilometre midir? Devletin onu işaretlemesi la
zım. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bu tesisleri kurmadan evvel 
Orman İdaresinden izin alacak, Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN —Hayır, ormanın içinde olmadığı için 
bilmez; 3 kilometre ötede bir su akıyor, orada gölet, 
Ihavuz yaptı, balık yetiştiriyor; şimdi başına bela. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Orada balık 
yetiştirebilmek için bizden izin alıyor, mühendis gi
diyor, ona o yeri gösteriyor «fendim. 

BAŞKAN — Hayır, orman içinde olsa doğru 
da, ormanın dışındayken bunu bilir mi? I 
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ÖMER ÖZEL (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Zaten or
man dışındaki yerlerde orman emvali işleyen tesis
ler için o mesafe 4 kilometre. Yoksa taşocağı, kum-
ocağı için o mesafe bir kilometre. Balık üretme yer
leri zaten münhasıran orman içinde oluyor. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 mcı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 40. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve 3 üncü fıkra eklenmiştir. 

Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine ay
kırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlar bir 
aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ve ayrıca be
her kıl keçi ve deve için ikiyüz lira, diğer büyükbaş 
hayvanların ıbeheri için yüz lira, küçükbaş hayvan
ların beheri için elli lira olmak üzere hafif para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek para cezası 1 500 liradan 
aşağı olamaz. 

Ormanlara izinsiz hayvan sokma suçunu, su
çun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fii
len bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halin
de, yukarıdaki cezalar iki misli artırılır. 

BAŞKAN — 40 mcı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 200 
lira, 50 lira, acaba bir hayvanın 'bir günlük besi mad
desinin bugünkü veya ibir sene sonraki fiyatı mu
vacehesinde nedir? 

BAŞKAN — Vaktiyle herhalde 50 kuruş falan 
idi. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — 25 kuruştu 
efendim. 

BAŞKAN — 25 kuruştu, şimdi 300 misline fa-
'an çıkarttınız onu; yoksa bir günlük besi fiyatından 
falan değil?... 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim «her gün otlatıp 200 
lira verir; hiç otlatmasa, ahırında beslese belki 400 
liralık yem harcayacak» gibi bir şey aklıma geldi de. 
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BAŞKAN — Ama, onun bir de tekerrürü var, 
tekerrür olur o değil mi? 

LEMt ÖZATAKAN (İhtisas Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Evet efendim; ama te
kerrür hükümlerinin olabilmesi için mevcut ceza
nın infaz edilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Tabiî, bir defa cezayı verecek, on
dan sonra yine otlatacak; o -zaman tekerrür olur o. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Evet, tekerrüre giriyor; yani umu
mî ceza hükümlerine. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

41 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 41. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 96. — 'Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci mad
delerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenler, 
üçbin liradan onbeş bin liraya kadar hafif para ce
zasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

42 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 42. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

97 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Devlet çekici ile damgalanan ağaçları ıkeserken 
bu damgayı orman idaresince tespit edilen şekilde 
dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tes
pit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenler, 
kesilen her ağaç için bin liradan onbin liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 98. — 31 inci. 32 nci ve 33 üncü madde 

hükümlerine göre, köylülere zatî ihtiyaçları ile köy 
müşterek ihtiyaçları için verilen orman emvalini; 
yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun el
den çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun 'kullan
mayanlar, yapacak emvalin vasfının bozulması nede-
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niyle izin almadan yakanlar orman idaresinden izin 
almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka yere 
götürenler, kullandıktan sonra sökerek veya yıkarak 
enkaz halinde bulunduğu köy hudutları dışına çıka
ranlar veya yapacak emvali aldığından itibaren bir 
yıl içerisinde 35 inci maddede belirtilen yapı siste
mine uygun inşaat yapmayarak bu emvali elden çıka
ranlar ile bu maddede belirtilen her türlü emvali her 
ne surette olursa olsun alan veya kabul edenler, iki 
aydan bir seneye kadar hapis ve onbeşbin liradan 
ellibin liraya Ikadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lırlar. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı eylemleri işleyenlerin 
her birinden ayrı ayrı, suç konusu emvalin rayiç de
ğerinin iki misli tazminat olarak alınır. 

BAŞKAN — Mesela, orman içinde ev yaptıra
cak, ahır yaptıracak; bunun evvela bir projesini fa
lan çizdirip de ondan sonra mı alıyor? 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — 35 inci mad
dede var efendim; ağaç israfını asgarî şekle indir
mek için bir plan yapılacak, o plana göre ahırını ya
pacak. 

BAŞKAN — Köylerde bu plan yapılıyor mu, tat-
oik ediliyor mu? 

' ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
zım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Halen yok 
efendim, o yönetmelik henüz çıkmadı. 1956 yılında 
dört bakanlığın müştereken çıkaracağı yönetmelik 
henüz çıkmadığı için şu anda tatbik edilemiyor. 
Onun için biz bu sefer dedik ki, «Tarım ve Orman 
Bakanlığının ve diğerlerinin görüşü alınarak çıkarı
lır». Biz bu yönetmeliği altı ay zarfında çıkaracağız 
efendim. 

BAŞKAN — Mesela vatandaş, «iki odalı, sofalı 
falan bir ev yapacağım» dedi, aldığı kerestesi arttı. 
«Kereste artmışken evin yanına bir de ahır yapayım» 
dedi. «Vay sen bunu başka yerde kullandın» diye 
adamı mahkûm mu edeceğiz? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efen
dim, o gibi şeyler tatbikatta zaten görülür. Bunun 
tatbikatı halen şöyle oluyor: Mümkün olduğunca 
subasmana kadar, hiç olmazsa pencere seviyesine ka
dar taştan örmesini temin için bunları yapıyoruz. 
Orman idaresi, onlara baskı yapmak suretiyle ve hiç 
olmazsa pencere seviyesine kadar taştan ördürebilir-
se ağaç israfını önler. Yoksa, ormanlık mıntıkalarda 
görmüşsünüzdür, tomrukları doğrudan doğruya di-

— 132 — 



M. G. Konseyi B : 165 

zerek ahır ve evlerini yapıyorlar. Ona mani olmak 
için. 

BAŞKAN — Ağaç üzerine oturtuyorlar, direkler 
üzerine oturtuyorlar. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efen
dim. 

Mesela Artvin'de bir ev yıkılmıştı, onu ölçtürdük 
158 metre mikap kereste çıktı. 

BAŞKAN — Orada bir köy yanmıştı, ben yeni 
evler yapılırken gittim gördüm; yer tahta, duvarlar 
tahta, her taraf tahta. Hayret ettim ve «nasıl yapı
yorsunuz?» diye sordum; «Efendim, biz keresteyi 
ucuz alırız» dediler. O zaman öğrendim; her tarafını 
keresteden yapıyorlar. 

43 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 44. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde.99. — 37 nci madde gereğince verilen 

izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etme
yenler üçbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 45. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 100. — 41 inci maddeye aykırı olarak her 

çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız nak
ledenler, 108 inci madde gereğince cezalandırılır. 

Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, 
kömür ve diğer orman mahsullerini taşıyanların mal
ları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 ün
cü maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak ol
madığı ve nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk eder
se, alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek 
nakliyesi verilir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci mad 
de hükmü tatbik olunur. 

Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapan
lar veya ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi 
orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin 
istif yerlerine götürenler, beşbin liradan onbeşbin li
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 
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BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

i 01 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren 
iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretlerle orman
ların hudutlarını belli etmeyen hususî orman sahip
leri, onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir 
yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise, otuz-
bin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

47 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 47. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

102 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik 
ulunan orman amenajman planlarında ormanın ima-
a, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve 
aaşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lü
zum gösterilen işleri plan dairesinde ve verilen müd
det içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan 
orman sahipleri onbeşbin liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine aykırı 

hareket edenler üçbin liradan onbin liraya kadar; 
Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman 
yetiştirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve 
heyelan gibi hallerle meydana gelen açıklıkları dol
durmak ya da satış maksadıyla işlenen sahalarda ge
çici olmak kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla 
fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan sokul
ması veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet veren-
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ler; beşbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 49. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
104 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler 
bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırı
lır. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

50 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 50. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
105 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gele
cek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve 
orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmele
ri emrolunmasına veya mahallî mutat vasıtalarla ilan 
edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye git
mekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar 
ve verilen işi yapmayanlar hakkında vali ve kayma
kamlar tarafından beşbin lira para cezası verilir. 

Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde ilgililer mahallî sulh ceza mahkemesine 
itirazda bulunabilir. Bu itiraz evrak üzerinde incele
nir, bu konuda verilen kararlar kesindir. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

51 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 51. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 107. — 74 üncü maddede gösterilen ted
birlere riayet etmeyenler, beşbin liradan yirmibin li
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

52 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 52. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

108 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bil
diği halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul eden
ler, kullananlar, satanlar, satın alanlar veya bulun
duranlar bir aydan bir seneye kadar hapis ve beşbin 
liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

«Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi 
olsun olmasın her türlü orman ürünü ticareti ile uğ
raşanlarla, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını 
işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya ha
line dönüştürdükten sonra satanlar tarafından işlen
mesi halinde, bir seneden beş seneye kadar hapis ve 
yüzellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Tabiî, «Satın alanlar» dan kasıt, bi
lerek satın alanlardır. Adam, oduncuya gitti, odun 
alıyor; odunu alırken yakaladılar. Adam odunun 
kaçak olup olmadığını nereden bilsin. Eğer odunu 
alan, aldığı odunun kaçak olduğunu bilerek alırsa, 
o zaman ona ceza terettüb eder. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, «Or
man mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak kesildiğini taşındığını veya toplandığını bildiği 
halde» deniyor. 

BAŞKAN — «Bildiği halde...» Tamam orada 
var. 

Kimse bilmez ya... 
52 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 53. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 109. — Ağaçlarda bulunan resmî damga 

ve numaralan bozanlar ve orman hudutlarındaki 
taksimata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman 
kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş ve
ya beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve 
kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, be
lirsiz hale getirenler, yerlerini değiştirenler bir aydan 
bir seneye kadar hafif hapis ve bin liradan onbin 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 
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BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı? 

Buyurun. I 
LEMİ ÖZATAKAN (İhtisas Komisyonu Üyesi • 

Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, be
nim bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LEMİ ÖZATAKAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu- ı 
rada «hafif para cezası» diyor, bugünkü yasalara gö
re asgarî had binbeşyüz lira efendim. 

BAŞKAN — «Bin liradan» demiş değil mi? «Bin
beşyüz liradan» demek lazım. 

LEMİ ÖZATAKAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — «Bir aydan bir seneye kadar hafif 
hapis ve binbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır» şeklinde maddeyi dü
zeltiyoruz. 

53 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yok. 

53 üncü maddeyi bu değişiklikle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 54. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 112. — Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden 

ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi nedeniyle 
meydana gelen zarar için istek halinde ayrıca gerçek 
zarar üzerinden tazminata hükmölunur. 

Gerçek zarar; 
A) Suç konusu orman emvali ağaçtan elde edil

miş ise; suçun işlendiği yere en yakın orman idaresi 
satış yerinde suç konusu orman emvalinin bir evvel
ki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı 
satışlarda, aynı cins ve türdeki emval için beliren sa
tışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde 
yapılmış kesim, taşıma ve istif giderlerinin çıkarıl
masıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap 
edilir. 

B) Suç konusu fidan ise; suçun işlendiği yıl, ay
nı fidanların her birisinin dikimi ve arazi hazırlan
ması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla 
kadar kesilen fidanlar için yapılmış bakım giderleri 
toplamı bir misli fazlasıyla tazmin ettirilir. 

C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para 
ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin 
gerçek zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kı-
yasen hesaplanır. j 
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Orman İşletme Müdürlükleri, görev alanları içe
risinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üze
re, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde 
edilebilecek her türlü emval için tazminata esas ola
cak birim değerlerini, her yılın ikinci ayının yirminci 
gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim edip 
bağlı bulunduğu orman bölge başmüdürlüğüne tas
dik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde 
Belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüs
halarını mıntıkasındaki Cumhuriyet Savcılıklarıyla 
ceza ve hukuk mahkemelerine ve bu davaların takip 
olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller er
tesi yılın ikinci ayının son günü akşamına kadar ge
çerli sayılır. Yargı organları, bu cetvellere göre taz
minata hükmederler. 

BAŞKAN — «Dikiliden ağaç» tabirinden kasıt, 
dikilmiş ağaç demek mi? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Dikilmiş, canlı ağaç demek 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Dikiliden ağaç» diye bir şey hiç 
duymadım ben. «Bu Kanunla yasaklanan; dikilmiş 
ağaç kesilmesi» desek olmaz mı? Yani sizde, orman
cılıkta böyle bir tabir var mıdır? 

ÖMER - ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Yani, canlı 
ağacın kesilmesi manasında Sayın Cumhurbaşkanım. 
Hukukçular «dikiliden ağaç» şeklinde ifade ediyor
lar. 

Bir de doğrudan doğruya dışarıda bir ağaç bul
muştur, onun kaçak olarak dikiliden kesilip kesilme
diğini bilmez. Aradaki farkın bilinmesi bakımından 
böyle denilmiştir. 

BAŞKAN — Böyle geçmektedir... 

LEMİ ÖZATAKAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Evet, uygulama öyle Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Peki. 
54 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 55. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 113. — Bu Kanunla yasaklanan fiilin di

kiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç mü
sadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak 
tazminat mahallî rayice göre hesaplanır. 
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Mahallî rayiç; suçun işlendiği yere en yakın or
man satış istif yerinde, suç konusu orman mahsulü 
emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapı
lan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki em
val için beliren satışlar ortalamasıdır. 

112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde 
için de geçerlidir. 

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

56 ncı maddeyi okutuyorum : 

için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve ta
şıma yapabilirler. 

B) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) 
bendinde belirtilen kasaba ve köylerin hudutları içe
risindeki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çam
lıkları ve palamut meşeliklerinden sahiplerinin zati 
ihtiyaçları ve pazar satışları için yapacakları kesim
ler; keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabi olup, bu 
yerlerden pazar satışları için faydalanacak olanlar
dan idarenin yapacağı masraflar peşin olarak tahsil 
edilir. Bu işlemlerin usul ve esasları Tarım ve Orman 
Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu hükme aykırı hareket edenler, bu Kanunun 
109 uncu maddesine göre cezalandırılmakla beraber 
emval müsadere olunur. 

BAŞKAN — «Mezarlıklar» diyorsunuz; mezar
lıklar sahipli olur mu? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, üze
rindeki ağaçlardan istifadeyi düzenleyecek bir mad
dedir bu. 

BAŞKAN — Hayır; mezarlığın sahibi olur rnu? 
Buradan öyle anlaşılıyor. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Köyün müş
terek malıdır; oradaki «sahiplik» ten kasıt budur. 

BAŞKAN — Denilmek istenen o... 
ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — öbür fıkra-
lara da teşmil edilmiştir, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Köy hükmî şahsiyetindedir. 
ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efen
dim. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Belediyeler 
de var, onların da sahipliği söz konusu mu? 

BAŞKAN — Hayır, sahip olmuyor. 
ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Umumî tabir 
olarak «sahip» deniliyor. 

BAŞKAN — Evet. 
58 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 59. — 6831 sayılı Orman Kanununa 

1744 sayılı Kanunla Eklenen ve 1906 sayılı Kanunla 
değiştirilen ek 3 üncü maddenin (A) fıkrasının (c) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 56. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 114. — Her türlü orman suçları ile tah
rip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda 
yazılı tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre ca
rî yıl içindeki mahallî birim saha ağaçlandırma gi
deri esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hük-
molunur. 

112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde 
için de aynen uygulanır. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

57 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 57. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 115. — Devlet ormanları üzerinde kamu 

yararına yapılacak her türlü yapı ve tesisler için her
hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Ta
rım ve Orman Bakanlıklarının iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

58 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 58. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 116. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 

belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaç
çıklardan, sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydala
nırlar : 

A) (Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) 
bendindeki şehir mezarlıklarından ve (H) bendindeki 
her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler
den (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), 
sahipleri her türlü zati ihtiyaçları ve pazar satışları 
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c) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gere
ğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanıla
rak, Devlet ve diğer kamu tüzelkişileriyle özel hukuk 
tüzelkişilerince kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu 
yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak te
sisler dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bede
linden orman sahasına isabet eden kısmının yüzde 
üçü (% 3) oranında alınacak hisseden; 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

60 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 60. — 6831 sayılı Orman Kanununa 

aşağıdaki Ek Madde 5 eklenmiştir. 
Yönetmelik 
EK MADDE 5. — Bu Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
31, 32, 33, 35, 40, 57, 63, 84, 112, 113, 114, 115, 116 
ncı maddelerinin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve 
esaslar ile orman alanlarından her türlü yararlanma 
karşılığı alınacak bedel miktarlarının tespiti ve tah
siline ilişkin hususlar için Tarım ve Orman Bakanlı
ğınca hazırlanacak yönetmelikler, Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Peki, esas kanunda yönetmelik mad
desi yok muydu? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Vardı da efen
dim, her maddenin içindeydi. Biz şimdi tek bir mad
de içinde topladık. 

BAŞKAN — Ama bunlar ayrı şeyler. 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Şimdi mad
delerin içerisinde hiç kalmadı efendim. 

BAŞKAN — Bu, alınacak bedel miktarlarının 
tespiti için yapılacak yönetmelik. Diğerleri zaten mad
delerin içinde geçti. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Bir kısmı geç
ti Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet, birçokları geçti, okuduk. 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Üç madde 
içinde var, diğer maddelerin hiçbirisinde yok. Eski
den hepsinde ayrı ayrı vardı efendim. 

BAŞKAN — Esasında bir yönetmelik maddesi 
olması lazım; o zaman düşünülmemiş demekki. 

60 ncı madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Buyurun efendim. 
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KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI MÜNİR RAİF GÜNEY — İzninizle Sayın Cum
hurbaşkanım, yanılmıyorsam 35 inci maddede da
ha evvel geçen şekliyle, dört bakanlığın görüşü alı
narak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara gö
re idi. Burada böyle dahil edilirse bu yönetmeliği sa
dece Tarım ve Orman Bakanlığı hazırlayacaktır. 

BAŞKAN — Esas kanunun 35 inci, bu tasarı
nın 23 üncü maddesi oluyor: «31 inci, 32 nci ve 33 
üncü maddelere göre yeni ev, ahır ambar ve saman
lık yapmak için yapacak orman emvali alanların, bu 
hususta tespit olunan yapı sistemlerine uygun inşaat 
yapmaları zorunludur. 

Yapı sistemlerinin tespitine ilişkin yönetmelik; 
İmar ve İskân Bakanlığı, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanlı
ğının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlı
ğınca hazırlanır, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe ko
nulur.» 

iBiz bunu maddesinde yazmışız, tekrar niye bura
ya koyduk? 

IKURMAY 'BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ayrı
ca bu yönetmeliğin ne kadar sürede yapılacağı ge
çici madde ile düzenlendi. O nedenle bu yönetme
lik maddesine 35 inci maddeyi de dahil ettik. Kendi 
maddesinde Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
konulacağı belirtildi. Burada ayrıca onu izah etme
dik; çünkü diğer maddeler Bakanlar Kurulunca yü
rürlüğe konmayacak. Kendi maddesinde Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konulacağını ifade ettik; ayrı
ca o yönetmeliğin de ne kadar süre içerisinde hazır
lanması lazım geldiğini geçici maddede düzenledik, 
bunlarla birlikte. O nedenle 35 inci maddeyi de bu
raya dahil ettik. 

BAŞKAN — Ne kadar zamanda düzenleneceğine 
dair bir hüküm yok burada. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Geçici 4 üncü maddede düzen
ledik Sayın Cumhurbaşkanım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, böyle 
olmakla beraber, yalnız 35 inci madde değil, diğer 
maddeler de ilgili bakanlıklarca koordine edilerek 
yönetmelik düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle tensip 
buyurulursa, en son satırdaki «Tarım ve Orman Ba
kanlığınca ilgili bakanlıklarla koordine edilerek ha
zırlanacak yönetmelikle» demek gerekiyor. Böyle de-
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nilmesinde yarar var, çünkü diğer maddeler de koor-
dineyi gerektiriyor. 

BAŞKAN — Hayır, kendi maddesinde yazdığı 
için. ıBaşka maddelerde de var, yalnız burada değil. 

Bir de köylerin taşınmasıyla ilgili 13 üncü madde 
vardı; o buraya girmemiş. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA 
NI MÜNİR RAİF GÜNEY — Evet efendim, o ne
denle 35 inci maddenin de burada olmaması lazım. 

BAŞKAN — Burada da 35 inci maddenin olma
ması lazım. Tabiî öyle, doğrudur. O zaman niye 13 
üncü maddeyi de yazmadık?. 

'KURMAY IÖİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — 13 üncü madde için yönetme
lik hazırlanmasına gerek kalmadı Sayın Cumhurbaş
kanım. O yönetmelik, kanun çıkarılmayacağına göre 
düşünülmüş bir konu idi. Ama Orman Köylerinin 
Kalkındırılması Hakkında Kanun teklifi Komisyo
numuza intikal ettiğinden bu yönetmeliğin hazırlan
masına ihtiyaç kalmadı. Bu nedenle 13 üncü madde 
burada yer almamıştır. 

BAŞKAN — 13 üncü maddedeki yönetmelik de
ğil de karardı. «Yönetmelikle düzenlenir» diyen 35 
inci maddeden başka madde yok mu? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Yok efen
dim. Onun için böyle toplama imkânı oldu; yönet-' 
melik çıkarılacak maddeleri hep aldık buraya topla
dık. Diğerleri yönetmelik çıkarmayı icap ettirmeyen 
maddeler. 

(KURMAY IÖİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — O maddelerde Sayın Cumhur
başkanım, sadece «Yönetmelikle düzenlenir» hükmü 
yer alıyordu. 

IBAŞKAN — Gerçi 35 inci madde ana maddedir. 
Bu ek madde onu bozmaz. 

«Bu yapı sistemlerinin tespitine ilişkin yönetme
lik İmar ve İskân Bakanlığı, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman 
Bakanlığınca hazırlanır» deniyor. 

Bu ek madde, hazırlanacak yönetmeliklerin han
gi maddelerle ilgili olduğunu zikrediyor. Ama bu 
demek değildir ki, ana madde olan 35 inci maddede 
söylendiği gibi; «diğer bakanlıkların görüşünü al
madan» hazırlayacaktır. Yani bu ifade 35 inci madde
deki ana hükmü kaldırmaz. Yani, 35 inci maddeyi 
burada zikretmesek bile, zaten ana maddede var ol
duğu için hiçbir mahzuru olmaz. Kaldırmak daha 
doğru bence. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi) - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Yalnız o tak
dirde, 35 inci maddeye «altı ay zarfında çıkarılır» 
hükmünün konulması lazım gelir. Çünkü binbaşım 
ek maddeye bu hükmü koymuş. 

BAŞKAN — Onu geçici 4 üncü maddeye geldi
ğimiz zaman ekleriz. Zaten kendi maddesinde geçi
yor Orada silebiliriz onu. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Yalnız efendim, 35 inci maddeye ilavesi gerekiyor. 
Anayasaya göre Resmî Gazetede yayınlanması hük
münü koymamız gerekiyor. 

iBAŞKAN — Evet, bir de o var. 

'KURMAY IBİNIBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hazırlanma süresini ve Resmî 
Gazetede yayınlanması hükmünü buraya getirmiş ol
duk Sayın Cumhurbaşkanım. Aksi takdirde 35 inci 
maddeye hem tarihi hem de Resmî Gazetede yayın
landığı günü ilave etmemiz gerekecek. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Kalmasında hiç
bir mahzur yok efendim. 

BAŞKAN — Esasında yok. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — O 

zaman 57 nci maddeye de koymak lazım. 

'BAŞKAN — Kalmasında fayda var. Yani kaldı
rırsak ana maddeyi değiştirmez. Çünkü 35 inci mad
dede de 57 nci maddede de «falan bakanlıkların gö
rüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazır
lanır» dedik. İşte bu madde de hangi maddeler için 
yönetmeliklerin çıkarılacağını tespit ediyor. Geçici 4 
üncü maddede de bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde yönetmeliklerin çıkarılacağı
nı belirtiyor. Niçin geçici 4 üncü maddeye kondu 
bu hüküm? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «bu 
kanunun» deyimi yanlış anlamlara neden oluyor. 
Ek maddedir bu; «t>u kanunun» olunca 6831 sayılı 
Kanun anlaşılır diye endişe ettik. Çünkü 6831 sayılı 
Kanun 1956 yılında yürürlüğe konmuştur. Geçici 4 
üncü maddeye bu hükmü koyduğumuz için, halen 
görüştüğümüz kanun anlaşılacaktır ve görüştüğümüz 
kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çı
karılacaktır. Bunu açık olarak yazalım istedik. 

BAŞKAN — Zaten zapta da geçti bu; zapta da 
geçtiğine göre mesele yok. Yani ilgili maddelerinde ge
çen bakanlıkların görüşünü alarak hazırlayacaktır. 
yönetmelikleri. 
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60 inci made üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

60 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeye geldik. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Efendim, kabul buyurulduğu takdirde, çerçeve 60 
inci maddenin içine girmesi gereken iki tane ek mad
de önergesi var. 

BAŞKAN — Tarım ve Orman Bakanımızın ek 
madde ilavesi hakkında iki adet önergesi var, birin
ci önergeyi okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «3U.8,1956 Tarihli ve 6831 

Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi» ne aşağıda gerek
çe ve metnini sunduğumuz bir maddenin eklenmesi
ni arz ederim. 23 Eylül 1983 

Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

EK MADDE — Orman Genel Müdürlüğünce, 
Orman Muhafaza Memurlarına; ormancılık hizmet
lerinde de kullanacakları mötorsikletlerin satın aln-
ması için yeterli avans verilebilir. Bu avans beş yıl 
içerisinde ve eşit taksitlerle, faizsiz olarak kendilerin
den tahsil edilir. Adı geçen memurlara belirtilen hiz
mette kullanmaları sebebiyle, Orman Genel Müdür
lüğünce tespit olunacak aylık miktarı aşmamak üze
re sarfedecekleri akaryakıt bedelleri de Orman- Ge
nel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden Ödenir. 

GEREKÇE : 
Orman Muhafaza Memurlarının orman koruma 

hizmetlerini canlı nakil vasıtaları veya, yaya olarak 
ifa etmeleri, gelişen şartlar ve suçlularda mevcut im
kânlar 'karşısında mümkün bulunmamaktadır. Bu gö
revlilerin motorlu nakil araçları ile donatılmaları 
gerekmekte ve bu araçlar kendi malları olduğu tak
dirde daha iyi bakılacağı ve kullanılmalarındaki suu-
istimalin önlenebileceği düşüncesiyle, batı ülkelerinde 
olduğu gibi İdarece borçlandırılmak suretiyle kendi
lerine motosiklet temininin, memurlar yönünden de, 
İdare ve dolayısıyla hizmet yönünden de yararlı ola
cağı görüşüne varılmıştır. 

BAŞKAN — Önerge ile ilgili olarak Komisyo
nun görüşü nedir? 

IKURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mo
tosikletlerin bu şekilde temininin İdareye sorunlar 

açabileceği düşüncesindeyiz. Şöyle ki: Bu motosiklet
lerin bakım ve onarımları da sahiplerince yapılacak
tır. Bir müddet kullanıldıktan sonra arızalanması ha
linde, kullanılamayacak duruma düşmesinde, koruma 
hizmetlerinde aksaklıklar olacaktır. 

Akaryakıtın belirli bir kontenjan dahilinde veril
mesi önerilmektedir. Ancak, bu kontenjan da bittiği 
zaman; «benzin verilsin hizmetimizi yapalım» şeklin
de bir düşünce hâkim olabilecektir. Orman Muhafa
za hizmetlerinde; benzin bitmesi halinde muhafaza 
görevi aksayabilecektir. 

BAŞKAN — Tersini düşünün; artarsa ne olur? 

Satar, «kullandım» der, satar. Kilometresine ba
kacak değil ya. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bunlar istismar konusu olabi
lecektir. Eğer ihtiyaç görülürse, lüzum görülen böl
gelerde... 

BAŞKAN — Devlet aracını verirse kabul edelim 
ama biz diyoruz ki şahsa, «Bir motosiklet al, parası
nı sen vereceiksin; ama ben de beş senede ödemek 
üzere sana önden avans veriyorum, bu arada ben
zinini de veriyorum.» Mecbur değil adam. 

•Atlı olduğu zaman atının yem parasını kim ve
riyor? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTtN 
ÖZBEK — Devlet veriyor. 

BAŞKAN — Devlet veriyor; atı da Devlet veri
yor, değil mi? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Atı kend e-
ri alıyor, bunlar gibi kredi ile atı alıyorlar efendim. 

BAŞKAN — Sonra, motosiklet her yere giremez, 
yalnız yoldan gider, yolun dışına çıkamaz- Halbuki. 
kaçakçı yolun dışına kaçtımı bitti. Atla her yere ko
valayabilir; bir de o var, 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, kaçakçı 
motorlu ise ve kaçınca arkadan at yetişemiyor da, 
gerekçeye onu da koymuşuz; o bakımdan bu talepte 
bulunduk. Yani kaçakçılık yapanların vasıtalarına 
kısmen uyalım diye bunu getirdik. Zatıâlinizin bu
yurduğu meseleleri kendi aramızda da konuştuk; 
evvelce benzin serbestti, yani bir tahdit yoktu; şim
di tahdit getirildi. Gelir boyuna; «benzin verin» der, 
«benzin bitti» der. Bu benzin için kilometre tahdidi 
koyamazsınız, kilometre tespiti yapamazsınız. Bizde 
öyle işler var ki, tekeri askıya alır çalıştırır kilometre
yi yükseltir. 
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BAŞKAN — Hayır, zaten kim 'bakacak onun ki- I 
lometresine? I 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Yani, bu meseleler var. Fakat, ha
kikaten getireceği kolaylıklar da vardır. 

BAŞKAN — Var da, şimdi Devlet bunu karşıla
yacak durumda değil, Devlet, sıkıntılı bir devrede. 

Bunu kanuna koymadan da ileride yapabilir. Ya- I 
rın Bakanlar Kurulu bir karar alır; «Orman muha
faza memurlarına verelim» der. Bir Bakanlar Kuru
lu Kararı ile kredi şeklinde faizsiz yapabilir bu işi, I 
Kanuna koymaya gerek yok. O imkâna kavuştuğu 
zaman Devlet bunu verir. Kadrolarda göstermiyor 
mu? Kadroları çıkarken o kadrolarda «motosiklet
li» diye gösterirse mesele kalmaz. Devlet atı alır mo
tosikleti verir, ama kaç sene sonra olur, o konuda I 
bir şey diyemem. I 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında 
maddî bakımdan bir sık ntımız yok, biz onu karşıla
yacak durumdayız yaptığımız birçok tasarruflardan. 
Fakat, buyurduğunuz endişeler bizde de var. I 

BAŞKAN — Hatta bir aralık biliyorsunuz, «zi- I 
raat memurlarına mobilet verelim, köylünün ayağına I 
kadar gitsin, tarlasına kadar gitsin, köylüye gerekli 
öğreticilikte bulunsun» demiştiniz, onu da kabul 
etmemiştik. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Oraya aldık efendim, motosiklet, 
mobilet; ama Devletin malı olarak aldık. Benzinini 
de biz veriyoruz, tamirini de biz yapıyoruz, yani Dev
letin malı, altına araba vermedik de motosiklet ver
dik; o bizim kontrolumuzda. Buradaki değişik bir 
sistem tabiî. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur- I 
başkanım, arz edeyim. 

Bu, bütün ormancıların ittifakla üzerinde durdu
ğu bir mevzudur. Bizim 5 bin toplu koruma merke
zimiz var. Buralarda üç ila yedi memur bulunuyor. 
Bunlara, daha 50 sene Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti olarak vasıta ve telsiz temin etmemiz mümkün 
değildir. Örnek olarak yedi sekiz yerde yaptık; pika- I 
ba biniyor bunlar, telsizleri de var, kaçakçıyı süratle I 
yakalıyorlar. Çıkar yol, bu adamları vasıta sahibi 
kılmaktır. 

Bir husus daha var; bugün Devlet malına hiç iyi 
bakılmamaktadır, halbuki bunlar kendi malları olur
sa gözleri gibi bakarlar. Bunlara biz benzin verme- j 
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yeceğiz efendim, maktu olarak bir para vereceğiz; 
o bakımdan benzinin kontrolü gerekmeyecek ve bu 
konuda suiistimal yapılamaz. 

Eskiden hayvan yemi de 'öyle idi. Bunlara 30 li
ra at için yem parası veriyorduk. Binaenaleyh, bun
lara maktu bir para vereceğiz. Suiistimal bahis mev
zuu değildir. Yalnız ormanların korunması bakımın
dan mutlak lüzumludur. Yoksa,, bugünkü motorize 
kaçakçılar karşısında böyle yaya, atlı olarak bunları 
takip etmenin imkânı yok efendim. 

Sonra övünerek söyleyebiliriz ki, ormanlarımızda 
yolların hemen hepsi yapılmış vaziyettedir, orman 
yollarının dörtte üçü yapılmış olup, motosikletle en 
ücra köşelere kadar girebilecek durumdayız. Bizim 
döner sermayemize maddî bakımdan en ufak külfeti 
de yok; mecburiyet olmadan isteyene bu krediyi ve
receğiz ve ayda 3 500/- 4 bin lira ödeme yapacaklar, 
hesabını yaptık. Muhafaza memurları da buna çok 
istekli ve orman koruması üzerinde de psikolojik bir 
etkisi vardır. Üç motosikletle bir yere doğru gidil
diği zaman, kaçakçılar hemen korkup kaçarlar. Psi
kolojik yönden büyük faydası da olacaktır. 

Takdir sizlerin efendim. 

BAŞKAN — Faydasız demiyorum ben, elbette 
faydalı, yani faydasız demek mümkün değil; faydalı 
da, Devlet bugün birçok şeyleri zaten veremiyor. 
Bütçenin yüzde beşi toplu konuta ayrılır dedik, yüz-
•debirini bile ayıramıyoruz; bu fona yüz küsur milya
rın üzerinde para ayrılması lazım gelirken 15 milyar, 
20 milyar falanda kalıyoruz. O istiyor, öteki istiyor, 
beriki istiyor, nereden sağlanacak? Yalnız siz değil
siniz ki. 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Maliyeciler duy
masınlar da efendim, bizim döner sermaye imkânı
mız var da, o yüzden nakit olarak hazır paramız var; 
yani bunu alabiliriz. 

BAŞKAN — Yani, o döner sermayeyi illa fazla 
geldi diye bir yere harcamak şart değil. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Ağaçlandırmaya sarf ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon taraftar değil herhal
de, değil mi? 

TUĞAMİRAL YURDAKUL GÜNÇER (İhti
sas Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, emsal teşkil eder ve daha başka kuruluşlar da 
çıkar. 
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BAŞKAN — Evet; PTT'ciler çıkar, arkasından 
ebeler, doktorlar çıkar; çıkar da çıkar; «Onlara ver
diniz bize niye vermediniz?.» derler. Onun için emsal 
olur. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Müsaade ederseniz önergeyi geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; mesele yok o 
zaman. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millî Güvenlik (Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «31.8.1956 Tarihli ve 683)1 
Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi»ne aşağıda sundu
ğumuz gerekçe ve madde metninde belirtilen şekilde 
bir ek madde eklenmesini arz ederim. 

23 Eylül 1983 
Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

EK MADDE — Gerçek ve tüzelkişilere ait or
man ürünü işleyen ve yıllık kurulu kapasitesi en az 
20 bin metreküp olan fabrika, tesis veya müessese
ler devamlı orman endüstrisi mühendisi çalıştırmak
la mükelleftirler. 

Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten 
önce kurulmuş olanlar, bu mükellefiyetlerini bir yıl 
içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. 

GEREKÇE : 

Orman ürünü işlemek özel ihtisası gerektiren bir 
faaliyet dalıdır. Bilime, fenne ve ekonomik gerekle
re uygun olarak çalışacak bir orman sanayi tesisi da
ha verimli ve ekonomik üretim yaparak, memleket 
ekonomisine büyük çapta ve olumlu etkide buluna
cağı bir gerçektir. Bu sahada yüksek öğrenim gör
mekte olan ve özel bir ihtisasa sahip olarak yetişti 
rilen orman endüstri mühendisi, bu olumlu hizmeti 
verebilecek imkân ve kapasitededir. Belirtilen fayda
lı sonucun alınmasını teminen kanuna bir ek mad
de ilavesi zaruri görülmektedir. 

ıBAŞKAN — Buna neden zaruret hâsıl oldu, bu 
gibi yerlerde orman mühendisi, işletme mühendisi ve 
endüstri mühendisi olmayınca orman ürünlerine za
rar mı oluyor acaba? 

ÖMER ÖZER (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, orman 
ürünlerini işleyen müesseseler bu gibi elemanları bu
lundurmakla daha ekonomik, daha rantabl çalışma 
imkânına sahip olabiliyorlar. Tabiî Türkiye'de ke

reste fabrikalarının sahiplerinden bir kısmı bu işten 
anlamayan kimseler. Oradaki iş verimliliğini hesa-
bedip bir orman mühendisi elemanı istihdam etmi
yor. Biz orman ürünlerinden azamî şekilde faydalan
mak kastı ile hareket ederek, böyle bir hüküm geti-
tirilirse israf önlenir düşüncesindeyiz. Türkiye'de yıl
da beş ila on bin metre mikap kereste işleyen fabri
ka sayısı 290'dır, ki bu kanun şümulü dışında kalı
yor. On bin ila onbeş bin metre mikap arasında ürün 
işleyen 43 fabrika var; bu da bunun dışında kalıyor. 
15 bin metre mikaptan fazla kereste işleyen 27 fab
rika var. Bir de ayrıca 35 tane lif yonga fabrikası 
var, 20 kontrplak fabrikası var. Onun dışında da 
SEKA'nın, MKE'nin, Toprak - Iskân'ın bu gibi te
sisleri var. 

Orman endüstri mühendisliği bölümü orman fa
kültelerinde 10 sene evvel açıldı, senede 40 mezun 
veriyordu. Şimdi 70 mezun vermeye başladılar, 70 
kişi de İstanbul'daki fakülteden mezun var, senede 
140 mezun verilmiş oluyor. Bugüne kadar bu daldan 
mezun olmuş 200 - 300 kişi var; bu kişilerden henüz 
100 tanesi devlet müesseselerinde vazife alabilmiş. 

BAŞKAN — Esas gaye, bunlara iş bulmak olu
yor o zaman, anlaşıldı şimdi. Ekonomik midir, de
ğil midir şahsın kendisi düşünsün onu. Bugüne ka
dar, başka fabrika işletenlere, gazoz fabrikası çalış
tıranlara «sen burada bir tane kimyager bulundura
caksın» diye bir kanun çıkarmadık. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Öyle kanun
lar da var efendim. Kimya Mühendisleri Vazife ve 
Salahiyet Kanunu, ziraat Mühendisleri Harita Mü
hendislerinin Vazife ve Salahiyet kanunları var. O 
kanunlarda bu gibi hükümler var. Yalnız orman 
mühendislerine ait yetki kanunu çıkmamıştır. Bu ve
sile ile imkân olursa bu zayiatı önleriz. 

Takdir sizlerin efendim. 
BAŞKAN — Zayiatı kendisi düşünsün. Devletin 

müesseseleriyse zaten Devlet bunu düşünür ve alır; 
ama akıllı bir işletmeci ise, bunun faydasını düşüne
rek onu zaten alır. «İlla alacaksın» diye özel sektöre 
teklifte bulunmak biraz tuhaf kaçar. Ayrıca ona öde
yeceği maaşı işlediği ürünlere ilave edecektir. 

Komisyon bu konuda ne diyor? / 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, belki 
madde yumuşatılabilir, yani işe mutlaka alma mec
buriyeti değilde... 

BAŞKAN — O zaman almaz, zorlama olmazsa 
I istihdam etmez. 

141 — 
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SEDAT GÜNERAL (Millî 'Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Belirli metreküp üzerinde ürün 
işleyen işletmelere böyle bir mecburiyet getirebiliriz. 

'BAŞKAN — O zaman o fakültelerden fazla 
mezun var demektir, fazla mezun vermemesi lazım. 
Eğer o fakülteden mezun olanlar iş 'bulamıyorlarsa 
70 mezun değil, 30 mezun vermesi gerekir senede. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman 'Bakanlığı Temsilcisi) — Şimdi 40'dan 
70'e çıktı. 

BAŞKAN — Şimdi de 70'den 150'ye çıkarsa «me
zun adedi ikişer tane mühendis çalıştırın» mı diye
lim? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, bu iş için 
biz bazı gayretlere girdik, hatta bu fakültelere bun
ları hiç değilse yarı orman mühendisi olarak yetişti
rin, biz bir kursa tabi tutup orman işlerinde çalıştı
ralım dedik ve böyle bir düzenlemeyle de 27 adam 
kurtardık. Her sene 140-170 kişi mezun olursa, 27 
kişi ile hiçbir şey kuraramayız. 

BAŞKAN — Yarın öbür gün bir kanunla 10 bine 
çıkaracağız bu sefer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, za
ten bu kadar büyük kapasitesi olan fabrikalarda kul
lanılan cihazlar o kadar otomatik ve modern sis
temler ki, hiçbir şekilde bu formasyondaki insanlara 
ihtiyaç göstermiyor. Malı bir taraftan koyuyorsunuz, 
öbür taraftan istediğinizi çıkarıyor. Binaenaleyh, mü
hendis lazımsa, bence o makinelerin işlemesini sağ
layacak elektrik ve makine mühendislerine ihtiyaç 
olur. Yoksa orman mühendisine başka yerlerde iş im
kânının yaratılmasında daha büyük yarar vardır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Endüstri 
mühendisiyle orman mühendisi arasında ne fark var? 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Onlar hiç neba-
tak, amenajman okumazlar, onlar yalnız ağaç tekno
lojisi okurlar, onlar makine mühendisi bilgileriyle 
takviye edilmişlerdir. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SAfBAHAT-
TtN ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, önergeyi 
geri alıyoruz. 

Böylece bir noktayı Yüksek Heyetinize takdim et
miş olduk. Yani bazı meseleleri de size bizzat duyur
mak istiyoruz. Bazı bölümlerde çok fazla talebe 
yetiştiriliyor, ileride bunlar işsiz kalacaklardır, bu 
konuda bizden görüş sormuyorlar, «özel sektör 
kaç kişi kullanabilir, siz kaç kişi kullanabilirsiniz» 

diye. Bölüm açılıyor 70 kişi mezun oluyor, ondan 
sonra önümüze bunların ne olacağı meselesi geli
yor, onu zatı âlinize takdim etmek istedim. Böyle 
bir i'ki bilim dalı daha var. Mesela Ziraat Fakülte
sinden senede 3 bin kişi mezun ölüyor, benim şimdi 
6 bin tane adamım var, her sene 3 bin kişi mezun 
olursa bunları nerede çalıştıracağız? 

BAŞKAN — Mütemadiyen de ziraat fakültesi 
açılması konusunda istekler var. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Hangi kadroya onları tayin edece
ğiz, hangi maliye onların istihdamı için kurulacak 
işletmelerin parasını verebilecek? 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ko

nuyu Danışma Meclisi Üyesi Zekai Bey bana da izah 
ettiler. Demek ki, böyle bir sıkıntı var. 

BAŞKAN — Bunları ayrıca görüşürüz. 
61 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan' hükümler 
MADDE 61. — 6831 sayılı Orman Kanununun: 

38 inci Ek Madde 1, Muvakkat Madde 1, Geçici 6 
ncı madde hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

ÖMER ÖZEN {İhtisas Komisvonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Birinci satır
daki «38 inci» maddesinden sonra virgül konması 
lazım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, «virgül» konması lazım. 
Bunlar niye yürürlükten kaldırılıyor? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 3? in
ci madde, devletleştirilen ormanların istihsalini ba
zı köyler halkına vermiştir. Bunun için de bir geçici 
madde düzenledik, biraz sonra gelecek. Müktesep 
hak veriyoruz, yararlanmaya devam etsinler diye. 

Muvakkat ek madde 1; orman idaresi avukatla
rının onda bir tarife ücreti almalarını öngörüyor idi. 
Bu nedenle kaldırılıyor. 

Muvakkat madde 1 ise; bir yerin orman sayılıp 
sayılamayacağı konusunda mahkemenin Tarım ve 
Orman Bakanlığından gerekçeli mütalaa alması, fa
kat mahkemenin bu mütalaa ile bağlı kalmamasını 
öngörüyor idi. 

Geçici madde 6; kuruluş kredisi için 2,5 milyon 
lira her yıl ödenek konmasını öngörüyor idi. Bu mad
de 5 milyona çıkarıyor. Kuruluş kredisinin miktarı 
ayrıca tespit edilecek, ilgili maddesinde yer alacak. 
Buna gerek kalmadığı için kaldırılıyor. 
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BAŞKAN — Kaç senesinde konmuş bu geçici 
madde 6? 

ORHAN DÜLGERLER {Kanunlar Müdürü) — 
1973 senesinde, efendim. 

BAŞKAN — Bu ne biçim geçici maddeymiş ki, 
10 senedir hâlâ geçiciliği devam ediyor. 

ORHAN DfÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Bazı maddeler geçici madde adı altında devamlı kul
lanılır efendim. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yoktur. 

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

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 

38 inci madde hükümlerinden bu Kanunun yayımı 
tarihine kadar yararlanmış bulunanların hakları sak
lıdır. Ancak, köy tüzelkişiliği tarafından bu orman
ların korunmasına devam olunmadığı veya amenaj-
man planlan esaslarına ve izin şartlarına riayet edil
mediği anlaşıldığı takdirde Tarım ve Orman Bakan
lığınca tahsisten vazgeç'ile'biliir. 

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

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

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak 
tamamlanamamış orman kadastrosu ve orman sınır
ları dışına çıkarma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen 
ilgili madde hükümlerine göre orman kadastro ko
misyonlarınca tamamlanır. 

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

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

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce kurulmuş orman ürünü işleyen 
fa'brikalar, hızar ve şeritler ile açılmış ocakların, 6831 
sayılı Orman Kanununun bu Kanunla değiştirilen 18 
inci maddede belirlenen yeni mesafelere uygunlukları 
aranmaz. Ancak, bu fa'brikalar, hızar ve şeritler ile 
ocakların sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç altı ay içinde açık adresi, yeri 
ve faaliyetlerini yazılı olarak, bölgelerindeki en ya
kın orman idaresine bildirmekle zorunludur. 
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BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 60 inci mad

desiyle eklenen Ek madde 5 gereğince hazırlanacak 
yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde yayımlanır. 

BAŞKAN — Bu yönetmelikleri yapabileceksiniz 
değil mi?. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — \Sayın Cumhurbaşkanım, altı ayda ya
pamayız, en az bir sene ister. Böyle yazılıyor ama tat
bik edemiyoruz. 

BAŞKAN — Evvela bakanlıklardan görüş ala
caksınız, o görüşlere göre bir taslak yapacaksınız. Kaç 
tane madde var; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daha de
vam ediyor, 25 - 30 tane maddeyi ihtiva eden yönet
melikler ayrı ayrı çıkarılacak. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşikanım, Ko
misyonda bu konu tartışıldı. «Daha önce hazırlıkla
rımız var, altı ay içinde yapabiliriz şeklinde ifade 
edildi, ona göre altı ay kondu. 

'BAŞKAN — Eski yönetmelikleriniz yok mu?. 
ÖMER ÖZEN {İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Var efendim, on
ları tadil edeceğiz. 

'Biz yine bunları en kısa zamanda çıkarmaya mec
buruz. Fakat altı ayda belki bazıları yetişmeyebilir. 
O zaman kanun hükmü böyle askıda kalmasın. Mü
saade ederseniz, biz yine 'bir sene diyelim de efendim, 
belki de üç ay, altı ay sonunda çıkartırız. 

BAŞKAN — Yahut da bir sene olur. 

ÖMER ÖZEN {İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Olmaz efendim. 
Kanunun tatbikatı bakımından süresinde çıkarmaya 
mecburuz. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Bazıları var ki derhal çıkaracağız. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Bazılarını bir ay 
zarfında tatbikata koymak zorundayız efendim. 

BAŞKAN — «Altı ay içinde» dedik mi zaten 
«en geç» demeye gerek yok; bu iki ay da olur, üç ay 
da olur. 
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Ö'MER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — O altı ayı biraz 
uzatalım efendim. 

BAŞKAN — «Dokuz ay» diyelim. 
,«Dokutz ay idinde» Tabiî 'hemen çıkartılması la

zım gelenler hemen çıkartılır. En geç olanı da dokuz 
ay içinde çıkartılır. 

Geçici madde 4 üzeriride başka söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

Bu değişiklikle-, geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edinmiştir, 

Geçici madde ilavesi hakkında Tarım ve Orman 
Bakanımızın iki tane önergesi var onları okutuyo
rum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ,«31.8,1956 Tarihli ve 6831 sa

yılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi» ne aşağıda sun-
•duğumuz gerekçe ve madde 'metninde belirtilen şe-
kHJde bir geçici madde eklenme'sini arz ederim. 

ı23 Eylül 1983 
Prof. Dr. Salbahattin Özbek 

Tarım ve Orman Bakanı 

GEREKÇE : 
Müktesep hakların saklı tutulması, hukukun vaz

geçilmez genel prensipîerindendir. Kanunun değişik
liğinden önce 99 yıl süreyle verilmiş bulunan izin ve 
'irtifak hakları, 17 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki 
değişiklikten sonra, 49 yılda sona ereceği ve ancak 
şartları haiZse 99 yıla uzatılabileceği hususurida, ve
rilmiş 'bulunan ve müktesep hak teşkil eden 99 yıl
lık süre hakkında yanlış ve haksız bir uygulamayı 
önlemek üzere bu geçici maddenin kanun metnine 
eklenmesine gerek görülmüştür. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce 6831 sayılı Orman Kanununun 
17 nci ve 115 inci maddelerine istinaden 99 yıl sü
reyle verilmiş bulunan izin Ve irtifak haklarındaki sü
reye ilişkin hakları saklı olup, bunlar hakkında bu 
Kanunla değiştirilen 17 nci maddenin 3 üncü fıkra
sındaki 49 yıl sonundaki süre uzatımıyla ilgili hü
küm uygulanmaz ve yapılmış her türlü bina ve tesis
lerin bedelsiz ve eksiksiz Hazineye dövri işlemi bu 
99 yıllık süre sonunda yapılır. 

BAŞKAN — Bu, dünkü konuştuğumuz mevzu 
değil mi? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Evet. 

BAŞKAN — Hakkı müktesepleri vardı, ona gö
re verilmişti. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Biz de ona uygun bir önerge hazırla
ndık. 

BAŞKAN — Bu geçici madde üzerinde Komis
yon olarak dizin bir fikriniz var mı? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üye'si) — Sayın Cumhurbaşkanım, müş
terek olarak hazırladık, o bakımdan katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız bu geçici maddenin, geçici 
madde 5 olması lazım. 

Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler,.. Kalbul edilmiştir. 

Metne, geçici madde 5 olarak bu önerge ilave 
edilec ektir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
İMlillî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «31.8.1956 Tariıhli ve 6831 
Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş-
türilme'sine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi» ne aşağıda sun
duğumuz gerekçe ve madde metninde belirtilen şe
kilde bir geçici madde eklenmesini arz ederim. 

123 Eylül '1983 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

, Tarım ve Orman Bakanı 

GEREKÇE : 
2873 sayılı Millî Parklar Kanununun yürürlüğe 

girmesiyle, bu tarihe kadar 6831 sayılı Orman Ka
nununun 25 inci maddesine göre, millî park olarak 
tanımlanmış ve ayrıTmış bulunan yerler, vasıflarına 
göre millî park, tafbiât parkı, ta'bİat anıtı ve tabiatı 
koruma alanı olarak ayrılacak ve bu ayırıma uygun 
statüye tahİ olacaktır. Yeni kanunun getirdiği esas
ların, eski uygulamalara inltibakını temin edebilmek 
için gerekenin yapılması için bir defaya mahsus olmak 
üzere Tarım ve Orman Bakanlığına yetki verilme
sine dair bir geçici maddenin kanun metnine eklen
mesi uygun mütalaa olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 683T sayılı Orman Kanununun 
25 inci maddesine istinaden tespit edilerek ayrılmış 
bulunan millî parkların, 2873 sayılı Millî Parklar Ka
nununun 2 nci maddesinde belirtilen tanımlarına uy~ 
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gun olarak, m'illî park, ta'biat parkı, tabiat anıtı ve 
tabiatı koruma alanı olarak belirlemeye ve ayırma
ya bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman 
Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Esas Kanunda bu yetki Bakanlar 
Kurulunda idi değil mi? 

ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 
Halihazırda millî parklarımız, kaJbaca tespit edebil
diğimiz' kadarıyla 17 bin hektar kadardır efendim. 

İBAŞKAN — Şimdi biz o kanundaki Bakanlar 
ya 'bir defaya malhisus olmak üzere Tarım ve Orman 
Bakanlığına verdik. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcili) — Bunlar eskiden 
yapılmış. O kanunun neşrinden sonra ayrılacak olan 
millî parklara ait yetkiyi Bakanlar Kuruluna veriyor. 
Bunlar da Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmıştı za
ten. 

BAŞKAN — Yapıldıysa mesele yok. 
ÖıMER ÖZEN (thltisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — işte mevcutların 
bir kısmı 'bu yeni tanıma uymuyor. Uymayınca bun
ları bir defaya malhsus olmak üzere düzeltelim isti
yoruz, 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında bu mad
denin öteki kanuna girmesi lazım, gözden kaçmış. 
Burada da; Orman Kanununun 25 inci maddesine 
göre kurulmuşlardır. Onları düzeltelim dedik. 

BAŞKAN — 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa 
göre, millî park vasfının veya diğer saydığımız şey
lerin içine girmesi gereken yerler varsa, Tarım ve 
Orman Bakanlığı bunu teklif eder, Bakanlar Kuru
lundan kararı çıkartır. Bakanlar Kurulu kararı çı
kartmak zor bir şey değilk'i. Günde kaç tane Bakan
lar Kurulu kararı geliyor, 

ÖMER ÖZEN (th'tisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Bunlar mevcut
ları... 

BAŞKAN — Dalha kolay işte, mevcuttur. Bunlar 
vaktiyle zaten çıkmıştı, yeniden düzenlenecek. Zor 
'bir iş değilki. Yani Bakanlar Kurulu, gidip oraları 
tekrar iböyle dolaşıp da yeniden tesis edecek değil.. 
Bu kadar aceleciliğe de gerek yok. Seibebi : «Vak
tiyle zaten tespit edilmiş» diyorsunuz. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim, Ba
kanlar Kurulu kararı ile tespit ediliyordu zaten. 
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BAŞKAN — Onun, bu kanunda da yeri yok; ay
rı bir kanun İdi ve bu önergenin oraya konulması 
lazımdı. Bu kanun içine girerse uygunsuz olur. Bu 
önergede yapılması istenilen hususlar Bakanlar Ku
rulu Kararı ile de yapılabilir. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — izin verirseniz önergeyi geriye alıyoruz. 

BAŞKAN — Tamam. 
62 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 62. — Bu Kanunun 54, 55, 56 ncı mad

de 'hükümleri 1 Mart 1984 tarihinde, diğer hükümleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 54, 55 ve 56 ncı maddeler için niye 
ayrı bir yürürlük tarihi düşünüldü? 

KURMAY BtNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Kömlisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
yılın Aralık ayı sonunda bilançolar alınacak, yıl içe
risinde yapılan satışlar ortalamasına göre yeni tari
feler tespit edilecek. Bunun için de, en az iki aylık 
bir süre gerekli. O bakımdan 1 Mart 1984 tarihinde 
yürürlüğe girmesi uygun görüldü. 

İBAŞKAN —• Diğerleri .hemen yürürlüğe girebi
lecek mi? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Cutnihurbaşkanım. 

ıLEMÎ ÖZATAKAN (İhtisas Komisyonu Üye
si - Yargıtay Temsilcisi) — Bunlar tazminatlarla il
gili maddelerdir efendim. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumihurlbaşkanım, aslında benim 
düşüncem bu kanunun seçimlerden sonra yürürlüğe 
girmesi yönündedir efendim. 

İBAŞKAN — Niye? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Bu iki ay içerisinde birtakım rahatsızlık
lar çıkarabilir. 

İBAŞKAN — Henüz yönetmelikler de yapılıp çık
madığına göre, nasıl tatbik edilecek? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Eski yönetmeliklere göre tatbikatı sür
düreceğiz; yeni yönetmeliklerde yadınız tarifelere ve-
saireye aft olan kısımlarda değişiklik olacak, o bek-
l'eniitecek. 

BAŞKAN —Zor bir taraf daha var; cezailar ar
tırıldı, yeni ıbazı müeyyideler getirildi; bunu hemen 
yayımlarsak, yarından sonra bir suç .işlenirse, Resmî 
Gazetede yayımlandığı için hemen yeni müeyyideler 
tatbik edilir. 
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Halbuki ıbir i'kii ay daha süre verirsek, mesela bü
tün maddeler için «1 Mart 1984 tarihinde yürürlüğe 
girer» dersek, herkesin haberi olmuş olur. 

LE'MÎ ÖZATAKAN (ihtisas Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Hukukta bir genel kural var
dır, kanun yayımı tarihinden 45 gün sonra yürür
lüğe girer diye. Buyurduğunuz gibi, bu kanunun yü
rürlüğü konusunda belirli bir süre vermekte fayda 
var< 

BAŞKAN — Evet, fayda var. 
1 Mart tarihini malî yıllın başlangıcı olarak mı 

düşündünüz? 

LEMÎ ÖZ ATAK AN (ihtisas Komisyonu Üydsi -
Yargıtay Temsilcili) — Hayır efendim, hesabi tarafı 
fazlla gelmişti, «20 Şubat tarihine kadar ancak hazır
lanır» dendi, bunun üzerine 1 Mart tarihi uygun gö
rüldü. 

IBAŞKAN — O halde yürürlük maddesini şöyle 
düzenleyebiliriz : «Bu Kanun 1 Mart 1984 tarihinde 
yürürlüğe girer.» 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temislilci&i) — Sayın Cumhurbaş
kanım, yürüdük tarihi ileriye alınacaksa, birçok he
saplarımızı biz bugüne göre yapıyoruz, 31 Aralık 
1983 tarihine alınsın «fendim. 

IBAŞKlAN — Malî balkımdan mı? 

ÖMER ÖZEN (Ihl&as Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim, 
31.12.1983 tarihinde yürürlüğe girsin; o üç madde ise 
1.3.1984 tarihinde yürürlüğe girsin; zararı yok. O üç 
madde (mahkemelere cetvel verme bakımlından) yü
rürlük tarihi itibaryile 1 Mart 1984 olarak kailsin. 

BAŞKAN — O zaman şöyle oluyor : «Bu Ka
nunun 54, 55, 56 ncı madde hükümleri 1 Mart 1984 
tarihinde, diğer hükümleri 31.12.1983 tarihinde yü
rüdüğe girer.» 

ÖMER ÖZEN (flhifets Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — «1 Ocak 1984» 
tarihi de olabilir. 

IBAŞKAN — Peki, «1 Ocak 1984» olsun. 
Maddeyi sioın şekilde yeniden okutuyorum : v 

Yürürlük 

MADDE 62. — Bu Kanunun 54, 55, 56 ncı 
madde hükümleri 1 Mart 1984 tarihlinde, diğer hü
kümleri 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz al-
malk isteyen var mı? 

(Buyurun* 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, bu maddenin bir mahzuru oılacaık, onu 
bilmeniz için arz etmek istiyorum : İdareye, nasıl ol
sa 'kanun çıkacak diye, ucuz tarifelerle muazzam bir 
baskı olur. 

IBAŞKAN — Siz de o baskıya dayanın. 
ÖMER ÖZEN (ihtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Siz bilesiniz diye 
arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — 62 ncı maddeyi değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

63 üncü mdadeyi okutuyorum : 
Yürütme 

MADDE 63. — Bu Kanun hükümlerim Bakan
lar Kurulu yürütür. 

iBAŞKAN —- 63 üncü madde üzeninde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi yolarınıza sunuyorum : Kabul edtenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ItJümlünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Teşekküre ederiz, sağolun. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, müsaade ederseniz bir cümle ile bir husu
su arz etmek istiyorum : 

Bu kanunun değiışltirilme'sıiıni bütün meslektaşlarım 
bekliyorlardı. 20-25 senelik bir tatbikat değişiyor. 
Bendeniz yaş haddinden dolayı kısa bir zaman sonra 
emekli olacağım. Bu kanun değişikliğini görmeyi Al
lah bana nasip etti, gördüm. Bütün ormancılar size 
minnet ve şükranlarını her zaman arz edeceklerdir. 
Çünkü, yapılan değişiklikler çok önemli esasa ailt 
maddeleridir. Sizin itimadınıza layık olarak ve Art
vin konuşmanızdaki sözlerini biz ormancılar Amıentü 
alarak kabul elttilk, bastırdık ve herkes cebinde taşıyor. 
O sıis'tem dahilinde ağaçlandırma işlerime hızla devam 
edeceğiz efendim< 

BAŞKAN — inşallah, 
Gündemimizin bu kısmını bitirmiş bulunuyoruz, 

teşekkür ederim. 
Gündemimizin 'ikinci sırasına geçiyoruz, 
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2. — 1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/738; M. G. Konseyi : 1/581) (D. Meclisi S. Sayısı : 
526; M. G. Konseyi S. Sayısı : 655) (1) 

BAŞKAN — İkinci sırada, 1984 Yılı içlim Bir Ge
çiş Programı Hazi'rtanması Hakkında Kanun Tasa
rlısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru yer almaktadır. 

'Bu rapor, 655 sıra sayısı ile basılıp dağıtiilmış-

fBü'Cçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerimi almış bul unm aktadırlar. 

Kanun tasarlısının tümü üzerinde görüşme açıyo-
ruım 

Söz isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Küçükaihmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanını, 1984 yılı, Beşindi Beş Yılık Kalkınma 
Planının birinci dilimi olacaktı; o bir 'sene ertelenin
ce, bir sene için geçici bir program yapılması gereği 
doğdu. Bunun da, ilgili kanunları gereğince, bütçe
den evvel oilması ve bütçenin die buna dayanması la
zımdı. Haddizatında program dün zatı âliniz tarafın
dan imzalanarak neşredildi. Bu kanun ondan geri 
kalmış gibi oıluyor, ama aynı gün olsa da bir şey kur-
tarılamayacaktı. Tatbikat ta, da zannediyorum bütçe 
çaînşmalan 1 Ağusltoislta başladığına göre, «Bu Ka
nun ^yayımı tarihlinde yürürlüğe girer» yerine, «Bu 
Kanun 1 Aiğustîos 1983 tarihinden geçerli olmak üze
re, yayımı tarihinde yürürlüğe girer» dersek, sadece 
zevahliri kurtarmış oluyoruz, ama bu şekilde kanun
ların hükümlerini yerine getirmiş oJuyöruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Tüımü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

(1) 655 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

1 inci maddeyi, okutuyor um : 
1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla

nının Yasama Organına sunulması bir yıl ertelenmiş
tir. 1984 yuh için, Hükümet programı ve izlenen po
litikalar doğrultusunda, bir «Geçiş Programı» hazır
lanarak yürürlüğe konulması 'hususunda Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

(BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yfok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbul edenler... 
Gitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 rtci maddeyti okutuyorum : 
-,x MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Biraz evvel bu madde için ne diyor
dunuz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Bu Kanun, 
1 Ağustos 1983 tarihinden geçerli olmak üzere» ya-
yınllıansın diyoruz, emrederseniz efendim. 

'BAŞKAN — Bu kanun tasarısı ne zaman Da-
nışmia Meclisi Başkanlığına verilmiş? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Haziran ayın
da verildi efendim. 

BAŞKAN — Orada çok 'beklemiş sanırım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, orada 
çok bekledi. 

BAŞKAN — O halde, «Bu kanun, 1 Ağustos 
1983 tarihinden geçerdi olmak üzere, yayımı tarihin
de yürürlüğe girer» demek lazım. 

Maddeyi yeni sekiliyle okutuyorum : 
«MADDE 2. — Bu Kanun, 1 Ağustos 1983 ta

rihinden geçerli olmak 'üzere, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.» 

BAŞKAN — 2 noi maddenin yeni şeküi üzerinde 
söz isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi son şekilliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen varmı? Yok. 
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•Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile İki Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 2/36; M. G. Konseyi : 2/112) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 228 ve 228'e 1 ve 2 nci Ek; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 561) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Üçüncü sırada, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde ile tki Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe 
-Plan Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 561 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerindedirler. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü Sa
yın Küçükahmet'e bırakıyorum. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bu tasarıyla, gelen önemli hükümlerden 
birisi, daha, evvel de öntakdimde arz ettiğimiz gibi, 
bir yaş kaydı getirmiş olmamızdır. Diğer bir konu, 
ek göstergelerin emekli maaşına intikalinin sağlanmış 
olması. 

Bir üçüncü konu da, bugüne kadar fiilî hizmet ve 
fiilî hizmet zamlarının 40 yılı değerlendirilirken, bu
nu 50 yıla kadar çıkartmak ve bugüne kadar süren 
bir haksızlığı ortadan kaldırmaktır. 

Yaş konusunda, halen mevcut kanunumuza göre, 
herkes, kendi kanunlarındaki istifa hakları ile ilgili 
hükümler saklı kalmak üzere, Emekli Sandığı Ka
nununa göre ilgili, bir hizmetten emekliye ayrılabi
lir. İlgilinin görevden ayrıldığında 5 yıldan az hizmeti 
varsa, Emekli Sandığı kendisine hiçbir şey vermez, 
keseneğini de vermez; ancak tekrar emekliliğe esas 

(1) 561 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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bir hizmete girdiği zaman, bu geçen hizmetleri yeni 
hizmetlere ilave edilir. 

5 -10 yıl arasında, durumuna göre ya kesenekleri 
iade edilir, ya toptan ödeme yapılır. 

Kadınlarda 10 yıldan fazla fakat 20 yıldan az; 
erkeklerde 10 yıldan fazla fakat 25 yıldan az hizmeti 
varsa bunlara hiçbir şey verilmez, 60 yaşını doldur
duklarında emekli aylığı bağlanır. 

Kadınlar 20 yılı, erkekler 25 yılı - fiilî hizmet zam
ları dahil - doldurmuşlarsa, kendilerine başka bir şart 
aranmaksızın emekli aylığı bağlanır. Vaktiyle bu hiz
met süreleri 30 yıldı ve kanunun ilk yapılışında 55 
yaşını doldurmaları lazımdı. 

Şimdi huzurunuza getirdiğimiz değişiklikle, kadın 
memurlar 20 fiilî hizmet yılını, yaş olarak da 45 ya
şını (yani 55 yaşından 10 yaş evvele alarak 45 yaş 
mecburiyetini getiriyoruz); erkek memurlarda 25 fiilî 
hizmet yılını, yaş olarak da 50 yaşını doldurdukların
da emekliye ayrılabileceklerdir. Ancak, geçiş dönemi 
için, bundan evvel huzurunuza getirdiğimiz öntakdim
de; 1984 yılında 25 fiilî hizmet yılını dolduran bir 
kadın memur 40 yaşını da doldurmuşsa istediği zaman 
emekliye ayrılabilecek, yani 45 yaşına kadar bekle
meyecek, o tarihte doldurmuşsa hemen ayrılabilecek, 
bir sene sonra doldurmuşsa bir sene sonra emekliye 
ayrılabilecek diye bir beş yıllık geçiş dönemi vardı; 
bu müddeti 2 sene daha erkene aldık ve kadın me
murda 40 olan yaşı 38'e indirdik, erkekte de 45'ti 
43'e indirdik; 3 yıl için. 

BAŞKAN — «Kolay, yumuşak bir yol bulun» de
miştik. 

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

Ayrıca büyük çapta fiilî hizmetten istifade eden
lerin de, hiç değilse fiilî hizmet zamlarının tamamını 
değil ama yarısını yaşlarından indirmek kaydını hu
zurunuza getiriyoruz; ancak bu, üç yılı geçmeyecek
tir. Yani bu bir ordu mensubu ise, bir binbaşı ise ve 
25 fiilî hizmet yılını doldurmuşsa ve 1984'te 43 ya
şında değil 40 yaşını doldurmuşsa emekliye ayrılacak. 
Bu yaptığımız hesaba göre 2 sene müddetle hiç kim
senin müktesep hakkı haleldar olmuyor Sayın Cum
hurbaşkanım. 

Kanunun bu maddesinin uygulamasını da 2 sene 
sonraya bırakmak lazımdı. Sayın Cumhurbaşkanım, 
bunu çok önemli bir madde addediyoruz ve huzu
runuza getirmemizin nedeni de, gelen teklifte olma
dığı halde, bu Yüksek Konseyce kabul edilirse, edi
lir, aksi halde bir daha çıkmaz; çünkü önümüzdeki 
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hafta huzurunuza getireceğimiz 15'e yakın Emekli San
dığı Kanunu ile ilgili bütün tadillerde hep yaş had
dini aşağıya çekme teklifleri vardır. Bu yasama or
ganlarının genel, meylidir. Bunu önlemek mümkün 
değildir. Onun için 1984'te hemen uygulansın istiyo
ruz. Bu nedenle, 2 sene beklemektense buradaki ya
şı 2 sene evvele çekmek, fiilî hizmet zammı olanlar 
için de 5 sene evvele çekmek daha uygun hal tarzı 
gibi geldi bize. 

«Fiilî hizmet zamlarıyla ilgili Genelkurmay Baş
kanlığıyla görüşün» diye buyurmuştunuz. Genelkur
may Başkanlığı fiilî hizmet zammı için bizden daha 
da ileriye gidiyor; «Fiilî hizmet zammını tamamen 
kaldıralım, itibarî hizmet zammı olsun» diyor, içiş
leri Bakanlığı, kadın ve erkek personel olarak fiilî 
hizmet zammının en yaygın olduğu bir teşekkül. Ka
dın polisler, emniyet mensuplarının tamamı bundan 
yararlanıyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak, bu huzu
runuza getirdiğimiz değişiklikleri aynen benimsedikle
rini belirttiler. Bir gece kendilerine verdik, 24 saat 
kaldı ve bize, tamamına mutabık olduklarını bildir
diler. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bir Ek Madde ile İki Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 17 nci maddesinin (a) ve (c) fıkraların
daki bir aylık süreler, yirmi gün olarak değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bunu arz etmiştim; halen bordro üzerinde
ki Emekli Sandığı kesintilerini, muhasebeciler en geç 
kesinti yapıldıktan sonra bir ay içinde Emekli San
dığına bildirmek zorundadırlar. Bunu 20 güne indir
dik. Bize gereksiz gelmişti; ama Sayın Müsteşarım 
bundan evvelki toplantıda, Maliyede bugün değil 10 
günlük, bir günlük bile gelir gider dengesini nakit 
plarak dengelemek mecburiyeti olduğunu söyledi. Za

tı âliniz de uygun bulmuştunuz. O nedenle tekrar 
huzurunuza getirildi. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 39 uncu maddesinin (ç), (h) ve (i) fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bir bent ek
lenmiştir. 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) 
fıkralarında gösterilenlerden kadın ise fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıl olanların (45) yaşını, erkek ise fiilî 
hizmet müddetleri 25 yıl olanların (50) yaşını dol
durduklarında istekleri üzerine, 

h) Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı ve yaşları (45)'i 
dolduran erkek iştirakçiler istekleri üzerine; 

i) Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı ve yaşları 50'yi 
dolduran erkek iştirakçiler istekleri üzerine; 

(ç), (h) ve (i) fıkralarında gösterilenlerden, 32 nci 
madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanla
rın yaş hadlerinden, eklenilen bu sürenin üç yıldan 
çok olmamak üzere yarısı indirilir. 

BAŞKAN — Sayın Küçükahmet, bu son kısmı 
bir misalle izah eder misiniz; «üç yıldan çok olma
mak üzere yarısı indirilir»den kasıt nedir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Silahlı Kuv
vetlerde yılda üç aylık fiilî hizmet zamlarının top
lamı 8 yılı aşamaz. Yani 8 yılda, maaşını alırken 
hizmeti 25 yılsa 32 yıllık maaşı bağlanacak; ama, 
buradaki 50 yaşını doldurmada 47 yaşında emeklili
ğini isteyebilecek. 

BAŞKAN — «Üç yıldan çok olmamak üzere» ifa
desinin anlaşılması biraz zor da, yani yanlış bir an
lama olmasın. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — 8 yılın yarısı 4 yıl. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 4 yıl değil, 3 
yıldan istifade edeeck. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — 3 yılı kabul ediyorlar. 

BAŞKAN — 2 yıl olursa mesele yok. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
Bu zat binbaşı <ise, fiilî hizmet zammı 4 yıldır, 2 yıl
dan istifade edecek, yani fiilî hizmet zammının yarı
sından istifade edecektir. 
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BAŞKAN — Üç yıldan çok olmayacak. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET < 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 3'ten çok ol
mayacak, evet; o takdirde yaş kaydını getirmenin bir 
anlamı kalmıyor Sayın Cumhurbaşkanım; 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — 4 yıl fiilî hizmet zammı varsa ya
rısını alacak, 2 yıl. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiî, maaşının 
bağlanmasında dört yılın tamamından yararlanacak. 
Yaş haddi aranırsa üç yılından yararlanack. 

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

Buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
(h) ile (i) fıkrası yukarıda da yazılmış, burada da 
yazılmış, bunun sebebini anlayamadım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Komuta
nım, (ç) fı'krası, çeşitli nedenlerle emekliye ayrılan
lar. 

BAŞKAN — Hayır, (h) ile >(i) fıkrasını soruyorlar. 
ORGENERAL NURETTİN EROİN — (h) ile (i) 

yukarıda (ç) fıkrasında ifade ediliyor. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu arz edi
yorum efendim. 

(ç) fıkrasında yer alanlar; çeşitli nedenlerle emek
liliğe esas bir hizmetten ayrılanlar. Biraz evvel anlat
tığım gibi, bunlar beş seneyi doldurmamışsa kendi
lerine hiçbir şey verilmiyor; 10 seneden fazla hizmet
leri varsa, 60 yaşında emekli maaşı alıyorlar; 20 yıl 
ile 25 yılını doldurduğunda ve buradaki yaşı doldu
runca emekli maaşı alacaklar. 

(h) fıkrasına göre; görevdeki bir 'kadın, «Beni 
emekli yapın, maaşımı da verin» dediği zaman 20 yıl 
hizmet ile 45 yaşını arayacağız onda. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Birisi 
ayrılmış, diğeri görevde?. 

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

(i) fıkrası da erkekler için Sayın Komutanım. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yukarıdaki (h) ve 
(ıi) fıkraları 39 uncu maddenin değil, 87 nci madde
nin; buradaki (h) ve (i) fıkraları da 39 uncu mad
denin (h) ve (i) fıkralarıdır. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı?. Yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka

nununun 24.12.1980 tarih ve 2363 sayılı ve 30.11.1982 
tarih ve 2720 sayılı kanunlarla değişik 41 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 41. — a) Emekli, adi malullük ve vazi
fe malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde 
yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki 
ek göstergeler esas alınır. 

b) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü ay
lıkları, (a) fıkrasına göre tespit edilen rakamların her 
yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpıl
ması sonunda bulunacak tutarın fiilî ve itibarî hizmet 
toplamı 25 yıl olanlara % 70'i, 25 yıldan az olanlara 
her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam 
yıl için % 1 fazlası üzerinden bağlanır. 

Fiilî ve itibarî hizmet toplamındaki ay kesirleri 
tam ay sayılır. Yıl 'kesirlerinin her ayı için emekli ay
lığı bağlanmasına esas aylık tutarının % Tinin Î2'de 
'biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adî ma
lullük aylıklarında emekli aylığı bağlanmasına esas 
aylıklarının '% 95'ini geçmez. Vazife malullüğü ay
lıkları hakkında 'bu tahdit uygulanmaz. 

BAŞKAN — «"Bundan evvel emeldi olanlar için 
bunlar da uygulanacaktır» diye bir geçici madde var 
mı?. 

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

BAŞKAN — Yani intibakları yapılacak. 
3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, üniversite profesörleri, kanunları gere
ğince, 70 yaşına kadar çalışıyorlar. Büyük bir ço
ğunluğu, on sene hiçbir karşılığı olmadan, Emekli 
Sandığına prim ödemiş oluyorlar, yüzde 85'te, bun
dan evvel de arz etmiştim, aslında ı% 100 yapmak ge
rekirdi; ama bu defa bir fark olmaz. Bir de psikolojik 
olarak pek uygun gelmedi bize. Yani, «emekli maaşı 
ile görev maaşı aynıdır» demek ters geldi bize, bir 
küçük marj 'bırakmak istedik. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yoktur. 
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3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE — a) Aylıklarını personel kanun

larına göre alan iştirakçilerin emeklilik kesenekleri
ne; emekli keseneğine esas aylık derece ve kademe
lerinin gösterge rakamlarına almakta oldukları ek 
gösterge rakamları eklenmek suretiyle bulunacak ra
kamın her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı 
ile çarpımı sonunda bulunacak tutar esas alınır. Ek 
göstergesi daha düşük kadrolara atananların emekli
lik keseneklerine önceki ek göstergeleri esas alınır. 

b) Aylıklarını personel kanunlarına göre alma
yan iştirakçilere, 500 rakamını geçmemek üzere, ifa 
etti'kleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Ka
nununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer gö
revlerin aynı kadro, unvan veya derecesi içlin belirlen
miş ek göstergeler uygulanır. Ancak, benzeri görev
lerinin tahsisli ek göstergesi bulunmayanlara uygula
nacak ek göstergeler, ilgililerin öğrenim durumları
na göre yükselebilecekleri dereceler dikkate alınmak 
«-.uretiyle, emeklili'k keseneklerine esas aylık derece
leri için belirlenmiş ek göstergelerden yüksek olamaz. 

Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam 
edenlere, 500 rakamını ve öğrenim durumlarına gö
re yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere, emek
li keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle Mülkî 
idare Amirliği sınıfı için tespit edilen ek gösterge ra
kamları uygulanır. 

Bu fıkralara girenlerden daha önce personel ka
nunlarına göre aylık almış iştirakçilere uygulanacak 
ek göstergeler, önceki görevleri için tespit edilmiş ek 
göstergelerden aşağı olamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan 
atanan bakanlardan iştirakçi olanlara, emeklilik ke
seneğine esas aylık dereceleri 2-9 uncu dereceler için 
hâkimlik sınıfında bulunanlara uygulanan ek göster
ge rakamları, 1 inci derece için de iştirakçilerin ya
rarlanmakta oldukları en yüksek ek gösterge rakamı 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bu (b) fıkrasında, «Aylıklarını per
sonel kanunlarına göre almayan iştirakçiler» deniyor; 
kimler bunlar?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
"(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —- Merkez Ban
kası, Denizcilik Bankası, Türk: Hava Yolları ve Yük
seköğretim Kurulu personeli aylıklarını Personel Ka

nunu hükümlerine göre almıyorlar; ama intibakları 
Personel Kanunu hükümlerine göre yapılıyor. 

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

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 'Bu Kanunun 39 uncu 
maddesinin (ç), (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hiz
met yıllarını : 

a) 1984 veya daha önceki yıllarda dolduran ka
dın iştirakçilere 38, erkek iştirakçilere 43 yaşını, 

b) 1985 yılında dolduran kadın iştirakçilere 39, 
erkek iştirakçilere 44 yaşını, 

c) 1986 yılında dolduran kadın iştirakçilere 40, 
erkek iştirakçilere 45 yaşını, 

d) 1987 yılında dolduran kadın iştirakçilere 42, 
erkek iştirakçilere 47 yaşını, 

e) 1988 yılında dolduran kadın iştirakçilere 44, 
erkek iştirakçilere 49 yaşını, 

Tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli 
aylığı bağlanır. 

32 nci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam 
yapılanların yaş hadlerinden, eklenilen bu sürenin üç 
yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir. 

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

Buyurun efendim. 

ORGENERAL TABSİN ŞAHİNKAYA — Sa
yın Cumhurbaşkanım, ben şundan emin olmak isti
yorum efendim, gerçi anladım; ama açıklığa kavuş
sun istiyorum. 

Şimdi, uygulama tarihi 1 Ocak olduğuna göre, 120 
yılını 1 Ocakta değil de 5 Ocakta, dblduruyorsa ne 
olacak efendim?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hiç fark etmez 
efendim, 1984 yılının içinde ne zaman doldurursa 
doldursun. 20 yılını doldurmadan halen de emeklili
ğini isteyemez. 

BAŞKAN — Evet, 20 yılını doldurmadan şimdi 
de isteyemez. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yani 
şimdi, 5 Ocakta 20 hizmet yılını ve 38 yaşını tamam
laması halinde ve emekliliğini istediği takdirde emek
liliğe hak kazanabilecek. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, efen
dim, Eğer 'buyurduğunuz kimse 37 yaşında ise, bir 
sene sonra ayrılacak; yani 1984 yılında değil 1985 
yılında ayrılacak efendim. 

'BAŞKAN — Şimdi, şöyle yapmışlar. Eğer bun
dan evvelki gibi bırakılsaydı, 1 Ocakta yürürlüğe gir
diği anda, bütün hazırlığını yapmış ve «Ben 1 Ocak
ta emekli olacağım» diyen bir kişi, buna göre olama
yacaktı. 

Halbuki şimdi buna bir fırsat veriliyor; 1 Ocak
ta emeldi olacaktı, bunu önlüyor ama, 38 yaşa indi
riyor bu sefer, 40 değil. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yaş 
bakımından avantajı var. 

BAŞKAN — Avantajı var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir de fiilî hiz
meti varsa, üç sene de oradan alacak. 

BAŞKAN — Üç sene de oradan alacak ve 35 ya
şındaki hir fkişi şimdi emeklilik hakkını isteyebilecek; 
talbiî eğer yirmi senesini doldurmuşsa. 

Buyurun. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhur1 başkanım, 'bir hususu tavzih 
etmek ve uygulamaya da işaretle yol göstermek ha
lamından arz ediyorum. 

Tabiatıyla kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yıl
başına kadar olan dönemde emekliliğini iktisap edip 
de, mevcut yürürlükteki hükümlere göre, talepte bu
lunanların işlemlerini; diyelim ki aralık ayı içinde ta
lepte bulunmuştur, kurumunca da emekliliği uygun 
karşılanmıştır, ilgiliye 1 Ocaktan itibaren ilk emekli 
maaşı bağlanacaktır. 

Bu takdirde ilgiliye 1984'te, yani 1 Ocak 1984'te 
aylık bağlamamıza rağmen, hakkında bu kanun hü
kümleri değil, 1 Ocak 1984'deri evvelki hükümlere gö
re işlem yapılacaktır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onlarda yaş 
kaydı aranmayacak. 

IB1LTEK1N ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Onlarda bir kayıt aramayacağız. Bu suret

le Emekli Sandığımızın uygulamasına da bir rahat
lık getirmiş olacağız. 

BAŞKAN — O halde bu arada şimdi fazla istek
te bulunanlar olabilir. 

ERTUĞRUL KUMCUOÖLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Teorik olarak olabilir. Sayın Cumhur
başkanım; fakat fiilen, yani 18 yaşından aşağı devlet 
memuriyetine başlanmayacağına göre ve... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 20 yıldan ev
vel de emekli olamayacağına göre. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — EVet, o da olamayacağına göre, çok 
marjinal hadiseler olacaktır. Bazı hallerde, işte yaş 
tashihi dolayısıyla filan olanlar var veyahat da tah
min ediyorum belki de astsubaylarda filan talebelik 
sayıhyorsa belki istisnaî birkaç hadise olabilir; 17 
yaşında bazı hallerde mahkeme kararıyla başlana-
'biliyor; 17 yaşını doldurmuşsa. 17 yaşında göreve 
başlamış olan Maliye Meslek Okulu mezunları filan 
var. 

Hatta bu kanunun çıktığı tarih itibariyle bir se
ne hiç bir riski göze alamayanlar olabilir; adbt iti
bariyle fazla olacağı kanaatinde değiliz efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Geçen defa 
emirleriniz üzerinde onu iki yaş aşağıya indirmesey-
dik olurdu Sayın Cumhurbaşkanım. İki yaş grubu bir 
tahaccüm gösterebilirdi. O da böylelikle önlenmiş ol
du Sayın Cumhurbaşkanım. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Bir hususu yine arz etmek istiyorum mü
saadelerinizle efendim. 

Zaten 1985 yılı için emekli olma cazip kılındığı 
için, tablolar diğerleriyle birleştirileceği için normal 
şartlarda ilgilinin hak etmiş olsa bile beklemesinde 
yarar olduğunu umacağını da tahmin ediyoruz efen
dim. Birbirini de kontrol edecek hükümler bunlar 
Gayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Başka var m ı e f endim geçici 1 inci 
madde üzerinde söz almak isteyen?. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
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GEÇİCİ MADDE 2. — a) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 
•4984 yılında aşağıdaki gösterge tablosu esas alınır. 

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
İT 
12 
13 
14 
15 

1 

1100 
980 
890 
800 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
380 

2 

1150 
1020 
920 
830 
750 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 
385 

K 
3 

1200 
1060 
950 
860 
775 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 
390 

ademeler 
4 

1250 
1100 
980 
890 
800 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 

5 

1150 
1020 
920 
830 
750 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 

6 

1200 
1060 
950 
860 
775 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435' ' 
420 
405 

7 

— 
1100 
980 
890 
800 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 

8 

— 
1150 
1020 
920 
830 
750 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 

9 

— 
— 

1060 
950 
860 
775 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 

b) 1984 yılı için emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil ede
cek yukarıdaki tabloda her derece ve kademe için tespit edilen gösterge rakamlarına, emekli keseneğine esas 
«k göstergelerin her (50) rakamı için (35) puan, artan (25) rakamı için ise (15) puan ayrıca eklenir. 

BAŞKAN — 15 inci dereceden emekli olan var 
mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok Sayın 
Cumhurbaşkanım; fakat bu bazı yetim aylıklarında 
«15 inci derece aylığını geçemez» vesaire diye kulla
nılıyor. Fiilen 15 inci dereceden emekli olan yok Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN 
olması lazım. 

Olmaması lazım. Şehit, dul falan 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Göreve başladığı anda bir kazaya kur
ban gitmiş de olabilir Sayın Cumhurbaşkanım. 

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

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul ednler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ka'bul edilen geçici 1 inci madde ve geçici 
2 nci ma'ddeye bağlı çerçeve 5 inci maddeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun geçici maddeleri uyarınca Sandığa dev^ 
redilecek hizmetlere karşılık, çeşitli kurumlardan her
hangi bir bedel alınmaksızın, bu hizmetler Sandıkça 
devir alınmış sayılır. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul ednler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul ednler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

• • • 

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

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka bir 
konu bulunmadığından, bilahara tespit edilecek gün 
ve satte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.-

Kapanm Saati : 16.50 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

165 İNCİ BİRLEŞİM 

23 Eylül 1983 Cuma 

Saat : 14.30 

1. KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ 
1. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka

nununun Bazı Maddelerinin. Değiştirilmesine ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Ka
nun Teklifinin Danışma Meclisince Ka'bul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu, (D. Meclisi : 2/71, 2/60, 2/62; M. G. Kon
seyi : 2/127) (D. Meclisi S. Sayısı : 390: M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 651) 

2. — 1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Ka'bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon

seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/738; M. G. Konseyi : 1/581) (D. Meclisi S. Sayısı : 
526; M. G. Konseyi S. Sayısı : 655) 

3. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile İki Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Ka'bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 2/3'6, M. G. Konseyi : 2/112) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 228 ve 228'e 1 ve 2 nci Ek; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 561) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 655 

1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec

lisi : 1/738; M. G. Konseyi : 1/581) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 526) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-4029 5 Eylül 1983 
(1/738) 4857/5272 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 1983 tarihli 156 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 1984 Yılı tein Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur, 

Gereğini arz ederine 

Turhan GÜVEN 
Başkanvekili 

Danışma Meclisi Başkam V. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. : 18/10}* 
1543/05255 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.6.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Kanun Tasansı» ile gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GEREKÇE 

16 Ekim 1962 tarih ve 77 sayılı «Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunması 
Hakkında Kanun» un 1 inci maddesi uzun vadeli planların onaylanmak üzere Başbakanlıkça Yasama Orga
nına sunulmasını öngörmektedir. 

91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ise yıllık prog
ramın bütçeden önce hazırlanmasını hüküm altına almış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Yasama Organınca onaylanıp 1.1.1984 tarihinden 
itibaren yürürlüğe konulması gerekmektedir. 

Ancak, Danışma Meclisinin çalışma takvimi, Genel Seçimin 6 Kasım 1983 tarihinde yapılacak olması, 
1984 Yılı Bütçe Tasarısının hazırlanmasına çok kısa bir sürenin kalması gibi faktörler nedeniyle Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının yürürlük tarihinin bir yıl ertelenerek 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren başlatılması 
zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Fakat, yukarıda bahsolunan 91 sayılı Yasa hükmü uyarınca, 1984 Yılı Bütçe Tasarısının hazırlanabilmesi 
için bir «Geçiş Programının» hazırlanarak yürürlüğe konulması gerekmektedir. 

Bu itibarla, 1984 yılı için Hükümetçe takip olunan politikalar doğrultusunda bir «Geçiş Programı» hazır-
lanmasr hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi zorunlu görülmektedir. 

Bu Yasa Tasarısı yukarıda belirtilen nedenlerle hazırlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/581 13 Eylül 1983 
Karar No. : 267 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 1983 tarihli 156 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edlifen ve 5 Eylül 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyli Genel Sekreterliğine sunulan «1984 Yık için 
Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda, 91 sayılı Devlet Planlama Teşkiiatı Kuruluş Kanununun 15 inci maddesinin 
ikinci fıikrası uyarınca yıllık: programın bütçeden önce hazırlanmasının hükme bağlandığı, bu nedenle, 1984 
Yılı Bütçe Tasansunın hazırlanabilmesli için Hükümet Programı ve izlenen politikalar doğrultusunda bir «Ge
çiş Programı» hazırlanarak yürürlüğe konulması hususunda Bakanlar Kuruluna yetM verilmesi gerektiği gö
rülmüştür. 

Ayrıca, 1984 Yık Bütçe Tasarlısının hazırlık çalışmalarının ilerlediği günlerde, genel seçimlerin 6 Kasım 
1983 tarihinde yapılacağının belirlenmesi ve Danışma Meclisinin çakşma takvinııindeki sıkışıkkklar nedeniyle 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının yürürlük tarihinin bir yıl ertelenerek 1 Ocak 1985 tarihinden itiba
ren biaşllaitıteaisı zorunllluğu ile kiaırşıiaşıılimıışltlır. 

Tasarı bu nedenlerle olumlu görülmüş ve Danışma Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen şekliyle Ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb, 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 655) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı 
Hazırlanması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — V inci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının yasama organı
na sunulması bir yıl ertelenmiş; 
1984 yılı için, Hükümet programı 
ve izlenen politikalar doğrultusun
da, bir «Geçiş Programı» hazırlana
rak yürürlüğe konulması hususunda 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış
tır., 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür., 

Başbakan 
B.{ Ulusu 
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DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı 
Hazırlanması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının Yasama Orga
nına sunulması bir yıl ertelenmiş
tir. 1984 yılı için, Hükümet progra
mı ve izlenen politikalar doğrultu
sunda, bir «Geçiş Programı» ha
zırlanarak yürürlüğe konulması hu
susunda Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 

METNİ 

1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı 
Hazırlanması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Mecli
si metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Mecli
si metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi 
metninin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

14.6.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Can t ürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı V. 
H. Sağlam 

Çalışma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. Aysan 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

»-«-« 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 561 

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile De
ğişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 2/36; M. G. Konseyi : 2/112) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 228 ve 228'e 1 ve 2 nci Ek) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 25 Mart 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 

06-1516(2136)11164 

Klonu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Mart 1983 tarihli 75 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 

kabul edilen, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
ve Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Ka
nuna Geçici tki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

Not : Bu Kanun Teklifi Genel Kurulun 17, 21, 24 Mart 1983 tarihli 72, 73 ve 75 inci Birleşimlerinde gö
rüşülmüştür. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

«5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesi ile değişik 41 inci maddesine birer fıkra eklen
mesi, bu Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Gereğini 
emirlerinize arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Muammer YAZAR 

İhsan GÖKSEL 

Ahmet SARP 

Evliya PARLAK 

Fuat YILMAZ 

Yavuz ALTOP 

Bekir TÜN AY 

Mehmet KANAT 

tsa VARDAL 

Salih ÎNAL 

Cevdet KARSL1 

Hilmi SABUNCU 

Halil 

Dr. Hayati GÜRTAN 

Osman YAVUZ 

Yıldırım AVCI 

A. Lâmi SÜNGÜ 

Nihat KUBÎLAY 

M. Nedim BİLGİÇ 

Rahmi KARAHASANOĞLU 

Rafet 1BRAH1MOĞLU 

Adnan OREL 

Şerafettin YARKIN 

At alay PEKÖZ 

Recep MERİÇ 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

EVLİYA Adnan 

26 . 4 . 1982 

Mehmet Velid KORAN 

H. İbrahim KARAL 

A. Ali GİRMEN 

Özer GÜRBÜZ 

Doğan GÜRBÜZ 

S. Sırrı KIRCALI 

Abdulbaki CEBECİ 

Kâzım ÖZTÜRK 

Fahri ÖZTÜRK 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Recai BATURALP 

Talât SARAÇOĞLU 

Güngör ÇAKMAKÇI 

ERSÖZ 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girdiği 30.11.1970 tarihinden itibaren Genel Kadro 
Kanunu çıkıncaya kadar Devlet Memurlarının intibaklarında karşılaşılan aksaklıkları gidermek maksadıyla 
1971 yılı Bütçe Kanununun 9 uncu maddesiyle Bakanlar Kuruluna kadro iptal ve ihdas yetkisi verilmiş
tir. Bu yetkiye dayanılarak Devlet Memurlarına aylıklarına denk kadro verilememiş ve bugüne kadar da 
Genel Kadro Kanunu çıkarılamamıştır. Gösterge tablosundaki hatalı düzenleme sebebiyle de hizmet yılları 
ve öğrenim durumları aynı iki memurdan kadrosu bulunan kurumdakine hakları verilirken, kadrosu bulun
mayan bir kurumda kademe ilerlemesi verilmesi yüzünden büyük haksızlıklar meydana gelmiştir. Bu adil 
olmayan durum Anayasa Mahkemesinin 9.5.1972 gün ve 1971/58 Esas, 1972/22 Kararı ile Ek geçici 2 nci 
maddesi iptal edilmiş, şöyle sonuca bağlanmıştır. «Memurun derecesine uygun kadronun tahsisi âmme idare
lerine tereddüp eden kanunî bir mükellefiyet bulunmasına ve kanunla dahi olsa memurların derecelerine uy
gun kadroların temini zımmında gerekli kanunların çıkarılması hükümetlere düşen bir görev olmasına göre 
kadrosuz terfi eden bir memuru kadroya müstenit terfi eden bir memurdan farklı mütalaa etmeye hukukî 
ve mantıkî bir gerekçe bulmak mümkün değildir.» Bu duruma göre gösterge tablosunun, her derecenin 
4 üncü kademesinin bir üst derecenin 1 inci kademesine, her derecenin 7 nci kademesinin bir üst derecenin 
4 üncü kademesine eşit göstergeli olmak üzere düzenlenmesi gerekmiş, 2595 sayılı Kanunla bu değişiklik 
yapılmıştır. 

2595 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde değişiklik yapılırken, 
bazı sınıflara ve bazı derecelere ayrıcalık tanınmış, bu ayrıcalıkta bazan derecelerin kademelerinden aylık 
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alanlara, bazan derece kadrolarda olanlara ifadesi kullanılarak gelişi güzel, adil olmayan bir şekilde ek gös
terge tahsis edilmiş, bu durum memurlar arasında büyük huzursuzluklara sebep olmuş, daha önce ek gös
terge hiç verilmemiş sınıflardaki emeklileri bu haktan mahrum etmiştir. Ayrıca hizmet yılına bakılmadan, 
kadrosu aylığına denk olanla olmayanlar, kadrosu olan kurumla olmayan kurumlar şeklinde imtiyazlı bir sı
nıf ve memur grubu yanında, imtiyazsız bir sınıf ve memur ayrımına sebep olunmuştur. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 7.2.1969 tarihli 1101 sayılı Kanunla ilave edilen ek 2 nci mad
dede «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilât, kadro ve sair kanunlarla yapılacak 
değişiklikler sonunda aylık tutarlarında husule gelecek yükselmeler; aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden 
bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da 
uygulanır. Yükselmeye esas olacak rütbe, kadro unvanı, derece ve sair yönlerden eşitlikleri; Devlet Per
sonel Dairesi, Maliye Bakanlığı, TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların birlikte hazır
layacakları teklif üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur» hükmü yer almaktadır. t 

8.7.1971 tarihli 1425 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesiyle 1.3.1970 tarihinden önce bağlanmış aylık
ların yükselme esaslarının da bu maddeye göre tespit olunması şöyle hükme bağlanmıştır. «1.3.1970 tarihin
den önce bağlanmış emekli, adi malullük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltme işlemleri, 
7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tespit edilecek esaslar uyarınca 1.3.1970 tarihinden geçerli olarak ya
pılır. Yükseltme işlemleri, yükseltme esaslarının Bakanlar Kurulunca tespiti tarihinden itibaren bir yıl içinde 
bitirilir.» Yükseltme esasları Bakanlar Kurulunun 12.1.1972 tarihli ve 14070 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan kararı ile tespit edilmiştir. Bu kararın (I) maddesinde aylıklı veya barem içi ücretli kadrolardan aylık 
almakta iken emekliye ayrılanlardan terfi şartlarını haiz oldukları halde üst derecede boş kadro bulunma
ması sebebiyle terfi edememiş ve son aylıklarını 3, 6 veya 9 yıl almış bulunanlardan emekli olmuşlara son 
aylıklarının 2 veya 3 üst derecesinden aylık alabileceği kabul edilmiştir. 

Maddede açıkça ifade edildiği gibi, barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler so
nunda, aylık tutarında husule gelecek yükselmeler, maddede yazılı emeklilere de uygulanacaktır. Kanun 
koyucu bu hükümle eski ve yeni emekliler arasında her türlü ayırımı ve belirtilen sebeplerle meydana gelen 
aylık artışlarını bütün emeklilere teşmil etmektedir. 

Genel kaide bu olmakla beraber 5434 sayılı Kanuna ek 1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer 
alan emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda ancak 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden 
sonra ek göstergelerin değerlendirildiği ve bunlar için 12 ayrı gösterge tespit edildiği görülmektedir. Bu se
beple 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden önce emekli olan bir memur, memuriyet görevi süresince ek gös
tergelerden yararlandığı halde, yukarıda da işaret edildiği gibi sırf 5434 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde 
bu hususta bir düzenleme bulunmadığı için ek göstergelerden yararlanma imkânına sahip olamamaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanur unun değişik 43 üncü maddesinde, bu tarihe kadar sadece genel 
idare ve mülkî idare hizmetleri sınıfında bulunanlar için kabul edilen ek göstergeler, 12.2.1982 tarihinde 
kabul edilen 2595 sayılı Kanunla, yardımcı hizmetler sınıfı hariç, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim 
ve öğretim hizmetleri, avukatlık hizmetleri, din hizmetleri, emniyet hizmetleri, mülkî idare amirliği hizmetleri 
ek göstergelerden yararlanmaktadırlar. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdikten sonra personelin mağdur edilmemesi için, 1971 
yılına ait 1376, 1972 yılına ait 11567, 1973 yılına ait 1694, 1975 yılına ait 1868 sayılı Bütçe kanunlarına: 
Unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Genel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları yapılan 
Devlet Memurları bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar, intibaklar yapıldığı sırada 
kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak başka 
görevlerde çalıştırılanlar, unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı yeniden yapılıncaya 
kadar, fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza ederler.» hükümleri yer almış, unvan ve kadro stan
dardizasyonu yapılamadığı gibi memurlarının aylıklarına denk kadro da tahsis edilememiştir. Sınıflarının 
içinde veya dışında bu şekilde görevlendirilenler emekli olduklarında ek göstergelerden yararlanamamakta
dırlar. Bu hususun da ele alınarak haksızlığın giderilmesi gerekmektedir. 
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Getirilen düzenlemede diğer bir hususta, 2182 sayılı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek geçici mad
deler eklenmesi hakındaki kanunun getirdiği haksızlığın giderilmesidir. Bu kanunla Devlet Memurlarının 
iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmak
sızın bir derece yükseltilmiş, birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunanlar hiç yararlanamamışlar, 
üçüncü ve ikinci derecenin son kademelerinde olanlarla, birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar 
fok yıl, ikinci kademesinde bulunanlar iki yıl yararlanmışlardır. Bu emekliler arasında büyük farklar do
ğurmuştur. Esas kanunda değişiklik Emekli Sandığına büyük malî yük getireceğinden yeniden intibak yapıl
masını gerektireceğinden ve ayrıca, 28 Şubat 1979 tarihi ile bir gün sonraki 1 Mart 1979 tarihinde emekli 
olanlar arasında da farklılıklar doğuracağından, mağduriyetin önlenmesi için bu gibilerin kayıplarının da 
fiilî hizmet müddetine eklenmesi adil bir kriter olarak düşünülmüştür. 

Sonuç olarak bu teklifle : 
1. 1425 sayılı Kanunun birinci maddesinde yer alan «c) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» ta

rifi yeniden yapılmıştır. 
2. Kanunun 41 inci maddesine yapılan ek fıkra ile, mağdur olan personele haklarının verilmesi sağ

lanmış ve ek gösterge cetveli 1 inci derecenin dördüncü kademesine ait gösterge rakamı çıkaıılarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

3. 2182 sayılı Kanunun getirdiği haksızlık giderilmiştir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 1 Eylül 1983 

Esas No. : 2/112 
Karar No. : 226 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Mart 1983 tarihli 75 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 25 Mart 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununun Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Bu Kanunu Değiştiren 
1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi île Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Teklif ile getirilen değişikliklerin yanında kanunun işlerliğinin sağlanması bakımından olduğu kadar T.C. 
Emekli Sandığına ve Hazineye getireceği malî yükün hafifletilmesi görüşüyle de; 

a) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylığa ait gösterge tablosu, 
b) Her derece ve kademedeki ek göstergelerin emeklilik keseneğine tabi tutulması ve emekli aylıklarında 

esas alınması, 
c) İstekle emekli olma halinde, belli bir hizmet süresi yanında, bir taban yaş uygulamasına geçilmesi, gi

bi üç konuda değerlendirilerek teklif başlığı ve madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 1 ile, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun, Kurumlarca Sandığa gönderilecek kesenek ve 
karşılık tahsilatı ile ilgili bulunan 17 nci maddesinin (a) ve (c) fıkralarındaki bir aylık sürelerin, Sandığın işti
rakçilerden kesilmiş bulunan keseneklerle, kurumların hesaplarında çıkan karşılıkların bir an önce Sandık gelir
lerine katılmasını sağlamak için (20j) güne indirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 2 ile, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesi ile işti
rakçilerin emekli olabilmeleri için 55 yaşını doldurmaları ve 30 hizmet yılını tamamlamaları gerektiği hükme 
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bağlanmış 'iken, daha sonra 'bu ımadde üzeninde değişiklik yapan kanunlarla yıaş kaydı kal'dıoilmıış ve iştirak
çilerden kadınlar 20, erkekler ise 25 fiilî hizmet yılını doldurmaları halinde emekli olabilme imkânına kavuş
muştur. 

Bu madde ile 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin (ç), (h) ve (i) fıkraları 
değiştirilerek iştirakçilere 20 veya 25 hizmet yılını doldurduktan sonra 35-40 yaş gibi çok genç yaşta emek
li olabilme imkânını sağlayan mevcut sistemin sakıncalarım ortadan kaldırmak ve fiilî hizmet müddeti 20 yılı 
ve yaşları 45'i dolduran kadınlar ile fiilî hizmet müddeti 25 yıü ve yaşları da 50'yi dolduran erkek iştirakçilerin 
istekleri üzerine emekli olabilmeleri amaçlanmaktadır. Ancak, fiilî hizmet zammına müstehak olanların mük
tesep haklarını korumak bakımından bu sürelerin bir kısmının yaş haddinden düşülmesi sağlanmıştır. 

Madde 3'ün (a) fıkrası ile, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 41 inci maddesinde yer alan 
«Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Gösterge Tablosu» nun yerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
43 üncü maddesindeki Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan gösterge tablosunun esas alınması ve memur 
ile emekli aylıkları arasındaki farkın kapatılarak bir denge sağlanması amaçlanmakta ayrıca ek gösterge ra
kamlarının da emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınması öngörülmektedir. 

Maddenin (ib) fıkrasında da, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükte bulunan ve emekli, 
adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının bağlama nisbetini belirleyen 41 inci maddesindeki % 85 oranı 
•% 95'e çıkarılmıştır. 

Madde 4 ille, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanuna 1 Ek madde eklenmek suretiyle, Ek göstergesi bu
lunan Sandık iştirakçilerinden 1.6.1972 tarihinden beri sadece 1 incti derenin son kademesinde bulunanlara, Ma
liye Bakanlığının 'bir tebliği ile emekli keseneği kesilmesini sağlayan iMkânı, hem her derece ve kademede bu
lunanlara teşmil edilmıek suretiyle bütün derece ve 'kademelerdeki iştirakçilerin ek göstergelerinden emeklilik 
keseneği kesilmesi sağlanmakta, hem de bu konu 'böylece bir kanun hükmüne bağlanmış olmaktadır. 

Maddenin (a) fıkrasında aylıklarını Personel Kanunlarına göre alan iştirakçilerden 'bahsedilmekte, buruların; 
bundan böyle, emeklilik keseneklerine esas tutulan derece ve kademelerine almakta oldukları ek gösterge ra
kamları eklenmek suretiyle 'bulunan gösterge rakamının, her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilen katsayı ile çar
pılmasından bulunan tutarın esas alınması suretiyle emeklilik keseneği kesilmesi sağlanmakta, aynı zamanda, bu 
iştirakçilerin daha sonra ek göstergesi düşük feir kadroya atanmaları halinde de kesenek ödedikleri eski ek gös
tergelerinin keseneklerini ödemelerine, dolayısıyla bu haklarını devam ettirmelerine imkân verilmektedir. 

Maddenin ('b) fıkrasında ise aylıklarım Personel Kanunlarına göre almayan iştirakçilere bu konuda uygula
nacak işlemler sıralanmalktadır. 

Fıkranın birinci bendi ile, Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışıp da, aylıklarım herhangi bk Personel Ka
nununa dayanmadan almakta olan Sandık iştirakçilerinin, ifa ettikleri görev itibariyle, Devlet Memurları Kanu
nuna göre girebilecekleri sınıflardaki, 'benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için beürienmiş ek 
göstergelerinin emeklilik keseneğine tabi tutulması derpiş edilmektedir. Ancak bu uygulamada, 'benzeri görev
lerin tahsislli ek göstergesi bulunmadığı takdirde, bunların ek göstergeleri öğrenim durumlarına göre 657 sayıüı 
Kanunun değişik 36 ncı maddesine göre yükselebilecekleri derece hangi derece ise, bu dereceye verilebilecek 
ek göstergeyi geçemeyecektir. 

İkinci bendde aylıkları Personel Kanunlarına göre ödenmeyen Sandık iştirakçisi olan Belediye Başkanllan-
nın emeklilik keseneğine esas derecelerine göre ve yine yükselebilecekleri dereceler itibariyle tahdiltUi olmak 
üzere, Mülkî İdare Amirlerinden aynı derecelerdeki görevlilere uygulanan ek göstergelerin esas alınacağı açık
lanmaktadır. 

Ayrıca bu iki bend kapsamına girenlere uygulanacak ek gösterge miktarı 500 rakamını geçmeyecektir. 
(ıb) fıkrasının üçüncü bendinde de 'bunlardan daha önce Personel Kanunlarına göre aylık almış bulunan 

iştirakçilerin, ayrıldıkları ve Personel Kanununa tabi olan son görevin beürienmiş ek göstergeleri yukarı 
bendlerle tespit edilecek ek göstergelerden daha yüksek ise o ek göstergeleri esas alınacaktır. 

Maddenin son fıkrasında ise, Yasama Organı Üyeleri ile, dışardan atanan 'bakanlardan, Sandık iştirak
çisi olanların emeklilik kesenekılerine esas tutulan dereceleri 2 ille 9 uncu dereceler arasında 'bulunanlara Hâ
kimlik Sınıfında bulunanların ilgili dereceleri için Kanununda belirlenmiş olan ek göstergenin uygulanması, 
1 inci derecede bulunanlara ise, Sandık iştirakçilerinden en yüksek ek göstergeli görevin ek göstergesinin uy
gulanmaya devam edilmesi öngörülmektedir. 
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Madde 5 ile, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa yukarıdaki düzenlemelerin bir gereği olarak, 
iki geçidi madde eklenmesi 'sağlanmaktadır. 

Geçici 1 inci Madde ile, halen görevde bulunan ve emeklilik sürelerini doldurmuş olanlarla 1988 yılma 
kadar bu sürelerini doldurarak emekli olacak personelin müktesep haklarının korunması ve fiilî hizmet ile 
yaşların kademeli olarak birer y i artırılarak 1988 yılına kadar telafi edilmesi amaçlanmaktadır. 

Geçici 2 nci Maddenin (a) fıkrası ile, «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylık Gösterge Tablosu» yeni
den düzenlenerek 1984 yılında emekli aylığı 'bağlanmasına esas alınması öngörülmektedir. 

Bu tablodaki gösterge rakamları; yükseltilmek suretiyle yeniden tespit edilmektedir. Emekli, dul ve ye
timler Gelir Vergisinden muaf olduklarından, bu vergi nis'betinde 1984 malî yılında % 36'dan % 30'a in
dirme yapılması nedeniyle kendilerinin emekli, dul ve yetim aylıklarında bir yükselme olmadığından, Ekli 
Tablodaki aylık bağlanmasına esas teşkil eden bu gösterge rakamları yükseltilmek suretiyle bunların aylık
larında da memur aylıklarında vergi indiriminden doğan artışa paralel bir artış sağlanmaktadır. 

Geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası ile, Emekli, adî malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları
nın hesaplanmasına esas teşkil edecek tabloda her derece ve kademe için tespit edilen gösterge rakamla
rına, bu kişilerin 1 inci derecenin son kademesine gelmemiş olsalar da, bundan böyle bu Kanun önerisinin 
3 üncü maddesi ile emekli keseneklerine, varsa görevlerinin veya aylık derecelerinin ek göstergeleri, derece 
ve kademe tutarlarına eklenmek suretiyle emeklilik keseneği kesileceğinden, bu ek göstergeleri için de bir 
puan eklemesi yapılmak suretiyle, aylık bağlanmasına ait göstergeleri belirlenmektedir. 

Bu ekleme, derece ve kademelerinin Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas tablodaki göstergelerine, ilgililerin 
almakta oldukları (Emeklilik keseneği kesilen) ek gösterge tutarlarının her (50) rakamı için (35) puan ek
lenmek suretiyle, bu gibilerin aylık bağlanmasına esas gösterge rakamları bulunacaktır. Şayet her 50 göster
ge için yapılan hesaplamadan sonra, ek gösterge miktarından artık (25) ek gösterge kaldığı takdirde, ek 
göstergenin bu bakiye (25)'i için de (15) puan ayrıca eklenecektir. 

Madde 6 ile iştirakçilerin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici maddeleri ile, devredilme
si gereken Sandığın kurulduğu 1.1.1950 tarihinden önce geçmiş bulunan hizmetlerin henüz devri yapılma
yanlarının bu devir işlerine gerek olmadan ve karşılığında hazineden veya diğer kurumlardan bir para alın
maksızın bir Kanunla devri sağlanmaktadır. Böylece, sayıları oldukça azalmış olan bu işlemlerde hem bir 
formalite kaldırılmakla iştirakçilerin emekliliklerinde bir çabukluk sağlanmakta, hem de 1.1.1950 tarihinde
ki cüzi para miktarlarının hazine veya kurumlardan Sandığa intikali için uzun işlemler önlenmektedir. 

Madde 7. — Yürürlük maddesidir. Bu madde ile, iştirakçilerin ek göstergelerinden kesenek kesilmesi 
nedeniyle aylıklarında bir azalma olacağı gibi, kurumlardan emeklilik keseneği karşılığı Ödemeleri nedeniy
le kurumlar giderlerinde artma olacaktır. Bu nedenle, iştirakçilerin ve kurumların önceden tespit edilen 
bütçe dengesinin bozulmaması gerekli görülmektedir. Ayrıca, T. C. Emekli Sandığının getirilen bu büyük 
değişiklik nedeniyle gerekli önlemleri alabilmesi ve çalışmalarını yapabilmesi için 'belirli bir zamana ihtiyacı 
olacaktır. Diğer taraftan çalışanların aylıklarına uygulanacak gelir vergisi nisbetinin . düşürülmesi 1.1.1984 
tarihinden itibaren uygulanacağından ve çalışanların aylıklarında bu tarihten itibaren bir artış söz konusu 
olduğundan, buna paralel olarak emekli aylıklarında da yapılacak artışın ancak gösterge tablosunun değiş
tirilmesi sureciyle yerine getirilmesi mümkün olabileceğinden bu artışı sağlayan bu Kanunun yürürlük tari
hinin bu sebeplerle 1.1.1984 olarak belirlenmesinin zorunlu olacağı düşünültmektedir. 

Madde 8. — Yürütene maıddesıidir, 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb. 

üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMÎLOĞLU Doğan KAYRAN 
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TEKIİF 

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, 
Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Devlet Memurlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına 
bakılmaksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan ve bu Kanunun Ek Geçici 3 üncü maddesinden, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunupta faydalanamayanlara üç, bir yıl faydalananlara iki, iki 
yıl faydalananlara bir yıl, olan kayıpları, fiilî hizmet yılı olarak hesaplanır ve emekli aylıklarına eklenir.» 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 2595 sayılı Kanunla de
ğişik 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablosuna ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede bulunulursa bulunulsun emekli keseneğine esas olan ay
lık ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler, aylıkla birleştirilerek emekli aylıkları hesaplanır.» 

Ek Gösterge Cetveli 

+ 50 için 30 + 300 için 180 + 650 için 390 
+ 100 için 60 + 400 için 240 + 700 için 420 
+ 150 için 90 + 5 0 0 için 300 + 800 için 480 
+ 200 için 120 + 600 için 360 + 900 için 540 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanu
nun 1 inci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«c) «Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» deyimi, bu kanuna ekli gösterge tablosunda her derece ve 
kademe için gösterilen rakamlarla, ek göstergeli hizmetler için hangi derece ve kademede olursa olsun ay
lığına bu ek göstergeler eklendikten sonra bulunan rakamların katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tu
tarları.» 

ifade eder. 

GEÇÎCt MADDE 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Bütçe Kanunlarıyla ertelenen, unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Genel Kadro Kanunu ile veri

len kadrolara intibakları yapılan bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanını taşıyanlar ile kuruluş 
kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre başka görevlerde ça
lıştırılan Devlet Memurlarından unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı yapılıncaya ka
dar fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza edenlere, emekli mükteseplerinin derecelerine tahsis edilen 
ek göstergelerden fazla olanından emekli aylıkları hesaplanır.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,, 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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— 8 — 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici tki 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 2595 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablosuna ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede bulunulursa bulunulsun emekli keseneğine esas olan aylık 
ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler; emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge rakamına aşağıda 
gösterilen ek göstergeler için tespit edilen rakamlar eklenmek suretiyle emekli aylıkları hesaplanır.» 

EK GÖSTERGE CETVELİ 

+ 50 için 35 + 275 için 190 + 650 için 455 
+ 100 için 70 + 3 0 0 için 210 + 700 için 490 
+ 150 için 105 + 400 için 280 + 800 için 560 
+ 200 için 140 + 500 için 350 + 900 için 630 

+ 600 için 420 

MADDE 2. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci madde
sinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylığa ait gösterge rakamlarına bu tabloda ek gösterge rakamları 
için tespit edilmiş rakamlar eklendikten sonra bulunan rakamlarım katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tu
tarları», 

ifade eder. 

MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsûs olmak üze

re, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan, 2182 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte görevde bulunup da faydalanamayanların üç, bir yıl faydalananların iki, iki yıl fay
dalananların bir yıl olan kayıpları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile San
dığa müracaat etmeleri şartıyla 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılmak suretiyle, bu Kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren aylıkları yeniden hesaplanarak ödenir. 

2182 sayılı Kanunun ek geçici 3 üncü maddesinin kapsamına girenler hakkında da aynı hükümler uy
gulanır. 

Değerlendirilen bu süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, bu Kanunun yü
rürlük tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlara aylık ve ikramiye farkı Ödenmez. 

özel kanunları gereğince iki yılda bir derece yükselmesi yapanlar için değerlendirilecek süreler hiçbir 
şekilde iki yılı geçemez. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanıma bir Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklif i 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesinin (a) ve (c) fıkralarındaki 
bir aylık süreler, yirmi gün olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin (ç), (h) ve (i) fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bir bent eklenmiştir. 

«ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden kadın ise fiilî hizmet müd
detleri 20 yıl olanların (45) yaşını, erkek ise fiilî hizmet müddetleri 25 yıl olanların (50) yaşını doldurdukların
da istekleri üzerine, 

h) Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı ve yaşlan (45)'i dolduran kadın iştirakçiler istekleri üzerine; 
i) Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı ve yaşları (50)'yi dolduran erkek iştirakçiler istekleri üzerine; 
(ç), (h) ve (i) fıkralarında gösterilenlerden, 32 nci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanla-. 

rın yaş hadlerinden, eklenilen bu sürenin üç yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir. 

MADDE 3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 34.12.1980 tarih ve 2363 sayılı ve 30.11.1982 
tarih ve 2720 sayılı Kanunlarla değişik 41 inci maddesi aşaği'daki şekilde değiştirilmiştir. 

«IMadde 41. — a) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının 'hesaplanmasında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki, 
ek göstergeler esas alınır. 

b) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları, (a) fıkrasına göre tespit edilen rakamların her 
yıl Bütçe Kanununda tespit edilen kaıtsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarın fiilî ve itibarî hizmet top
lamı 25 yıll olanlara % 70'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 dksiği, fazla olanlara da her tam yıl 
için % 1 fazlası üzerinden bağlanır. 

Fiilî ve itibarî hizmet toplamında'ki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylık (tutarının % l'inin 12'de biri emekli ayılığına ayrıca eklenir, 

Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adi malullük aylıklarında emekli aylığı bağlanmasına esas ay
lıklarının % 85'ini geçemez. Vazife malullüğü aylıkları hakkında bu tahdit uygulanmaz.» 

MiUî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 561) 
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GEÇİCİ MADDE 2. — «Bütçe kanunlarıyla ertelenen unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Ge
nel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları yapılan bu kadroların tahsis edildiği görevin unvanını ta
şıyanlar ile kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre 
başlka görevlerde çalıştırılan Devlet memurlarından unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro da
ğılımı yapılıncaya kadar fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza edenlere, emekli mükteseplerinin de
recelerine tahsis edilen ek göstegelerden fazla olanımdan emekli aylıkları hesaplanır.» 
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Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 4. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE — a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine; 

emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin gösterge rakamlarına almakta oldukları ek gösterge 
rakamları eklenmek suretiyle bulunacak rakamın her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpımı 
Sonunda bulunacak tutar esas alınır. Ek göstergesi daha düşük kadrolara atananların emeklilik kesenekleri
ne önceki ek göstergeleri esas alınır. 

b) Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere, 500 rakamını geçmemek üzere, ifa ettik
leri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı 
kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş ek göstergeler uygulanır. Ancak, benzeri görevlerinin tahsisli ek 
göstergesi bulunmayanlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 
dereceler dikkate alınmak suretiyle, emeklilik keseneklerine esas aylık dereceleri için belirlenmiş ek göster
gelerden yüksek olamaz. 

Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, 500 rakamını ve öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri dereceyi geçmemek üzere, emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle Mülkî îdare 
Amirliği sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanır. 

IBu fıkralara girenlerden daha önce personel kanunlarına göre aylık almış iştirakçilere uygulanacak ek 
göstergeler, önceki görevleri için tespit edilmiş ek göstergelerden aşağı olamaz. 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan iştirakçi olanlara, emeklilik kese
neğine esas aylık dereceleri 2-9 uncu dereceler için hâkimlik sınıfında bulunanlara uygulanan ek gösterge ra
kamları, 1 inci derece için de iştirakçilerin yararlanmakta oldukları en yüksek ek gösterge rakamı uygulanır. 

MADDE 5. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 
«GEÇfCİ MADDE 1. — Bu kanunun 39 uncu maddesinin (ç), (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hizmet yıl

ların; : 
a) 1984 veya daha önceki yıllarda dolduran kadın iştirakçilere 38, erkek iştirakçilere 43 yaşını, 
b) 1985 yılında dolduran kadın iştirakçilere 39, e rkek iştirakçilere 44 yaşını, 
c) 1986 yılında dolduran kadın iştirakçilere 40, erkek iştirakçilere 45 yaşını, 
d) 1987 yılında dolduran kadın iştirakçilere 42, erkek iştirakçilere47 yaşını, 
e) 1988 yılında dolduran kadın iştirakçilere 44, erkek iştirakçilere 49 yaşını, 
Tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.» 
32 nci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden, eklenilen bu sürenin üç 

yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir. 
«GEÇfCİ MADDE 2. — a) Emekli, adî malullük ve vazife malûllüğü aylıklarının hesaplanmasında 1984 

yılında aşağıdaki gösterge tablosu esas alınır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 561) 
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(Danışma Meclisinin Kabul'Ettiği Metin) 

/ 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür,, 

Millî Güvenlik Konsey; (S. Sayısı : 561) 
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Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

K a d e m e l e r 

Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1100 
980 
890 
80D 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425i 
410 
395 
380 

1150 
1020 
920 
830 
750 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 
385 

1200 
1060 
950 
860 
775 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 
390 

1250 
1100 
980 
890 
800 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 

1150 
1020 
920 
830 
75Ö 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 

1200 
1060 
950 
860 
775 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 

— 
11010 
980 
890 
800 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 

— 
1150 
1020 
920 
830 
750 
675 
610 
560 
515 
480 
450 
430 
415 

— 
— 

1060 
950 
860 
775 
700 
630 
575 
530 
490 
460 
435 
420 

b) 1984 yılı içlin emekli, adî malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek 
yukarıdaki tabloda her derece ve kademe için tespit edilen gösterge rakamlarına, emekli keseneğine esas ek 
göstergelerin her (50) rakamı için (35) puan, artan (25) rakam» için 'ise (15) puan ayrıca eklenir.» 

MADDE 6. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici maddeleri uyarınca Sandığa devredile
cek hlizmetlere karşılık, çeşitli kurumlardan herhangi bir bedel alınmaksızın, bu hizmetler Sandıkça devir 
alınmış sayılır. 

MADDE 7. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer., 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

••«v ^ y - < ^ " * -

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 561) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -^Tahsil olanağı kalmadığı için 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü 
maddesine göre, Malî Müşavere Encümenince terkinine karar verilen ekli cetvelde belirtilen toplam 
5.320.512,46 lira, staj ve öğrenim için yabancı ülkelere gönderilenlere yapılan ödemelerden doğan 12.416.819 
liralık kişi borcu 1981 yılı Bütçe Kanununun 68 inci maddesi uyarınca ve Hazine İç ödemeler Saymanlığı 
hesaplarında kayıtlı toplam 1.459.944 lira 1982 yılı Bütçe Kanununun 70 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
silinmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. G. K. BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METNE BAĞLI CETVEL 

Saymanlığın adı Borçlusu Borcun Çeşidi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

M. E. B. Merkez Saymanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh, Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh^ Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhi Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhi Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhi Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhi Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhi Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhj Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhj Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhi Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Eruh Malmüdürlüğü 
Biga Malmüdürlüğü 
Beyoğlu Malmüdürlüğü 
Taşköprü Malmüdürlüğü 
Dışişleri Bakanlığı Muh 
Başkanlığı 
Çankaya Malmüdürlüğü 
Pozantı Malmüdürlüğü 
Dışişleri Bakanlığı Muh 
Başkanlığı 
İstanbul Muhasebe Müdürlüğü1 

İstanbul Muhasebe Müdürlüğü 
İstanbul Muhasebe Müdürlüğü 
İstanbul Levz. Amir. Defterdarlığı 
Şişli Malmüdürlüğü 
İstanbul Muhasebe Müdürlüğü 
İstanbul Muhasebe Müdürlüğü 
İstanbul Muhasebe Müdürlüğü 
İstanbul Muhasebe Müdürlüğü 
Dışişleri Bakanlığı Muh. Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh. Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh. Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Erzincan 3 üncü Ordu Defterdarlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh. Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh. Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh. Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Başbakanlık Merkez Saymanlığı 
Ordu Muhasebe Müdürlüğü 

Müd. ve Bütçe Dairesi 

Müd. ve Bütçe Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Gaziantep Muhasebe Müdürlüğü 
Hakkâri Muhasebe Müdürlüğü 
Dışişleri Bakanlığı Muh, Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muhi Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh.; Müd. ve Bütçe 
Başkanlığı 
ıM. S. B. 1 No. lu Merkez Saymanlığı 
Dışişleri Bakanlığı Muh. M"^ V» Bn'if" 

Dairesi 

Dairesi 

Dairesi 

Çetin Erdoğan 

Mehmet Cin 

Bekir Tuncay Güven 

Uğur Baştemur 

İsmet Kaldemir 

Selahattin Göral 

Ahmet Saip Batur 

Ahmet Hamdi Bayık 

Musa Demirkaya 

O. Sabri Kürkçü 

Çetin Barut 
Mevlüt Akbaş, Niyazi Yıldız 
Fehim Tekin 
Nurettin Şahin 
Ramazan Sarıkaya 

Üstün Işık Şentürk 
Zehra Kırkkanat 
Sabahattin Erdem 

İsmet Ditaban 
Huriye Köroğlu 
Sıdıka Aykanat 
İrfan Ataeli 
Temel Şişman 
Mediha Alemir 
Haydar Kaya 
Abuzer Üründü 
Yılmaz Karamercan 
M. Nejat Kurt 

Siha Palait 

Varujan Kovo 

Mustafa Şentürk 
Tevfik Nur Atakan 

Fatma Akay 

Hasan özçetik 

Hasan Saybaş. 
Nurgün Duran 
(Fikret Haskılıç, 
Osman Taşdemir) 
Mehmet Selimoğlu 
Nusret Yılmaz 

Halil Boz 

Musa Atılgan 

Duran Arısoy 
Harun Özen 

Peşin maaş 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 
Pul bedeli 
Yanlış intibak 
Yanlış intibak 
Askerî Eş. Tazminatı 

Ödünç alman para 
Fazla ödeme 
Yanlış intibak 

Ödünç alınan para 
Peşin maaş 
Peşin maaş 
Peşin maaş 
Peşin maaş 
Fazla ödeme 
Peşin maaş 
Peşlin maaş 
Peşin maaş 
Peşin maaş 

Ödünç alınan para, 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 
Askerî Eş. Tazminata 

Ödünç alınan para 

Ödünç alman para 

Ödünç alınan para 
Peşin maaş 
Peşin maaş 

Yanlış intibak 
Peşin maaş 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 

Ödünç alınan para 
Peşin maaş 

Borç Tutarı 

185,— 

363,— 

407,— 

484,— 

136 — 

996,— 

1 172,— 

658 — 

270,— 

461,— 

220,— 
121 386,01 

1 162,— 
2 576,85 
3 630 — 

606,— 
2 739,35 
1 557,90 

747,— 
211,— 
490,— 

1 568,— 
1 325,— 

12 126,— 
898,— 

2 712,— 
1 288 — 

913,— 

1 743 — 

291 — 

903 — 
7 440,— 

2 112,— 

136,— 

692,— 
2 064,— 
2 210,— 

3 550,— 
1 449,35 

464 — 

1 763,— 

347,— 
2 039,— 

Karar Tarihi 

5 .12 .1980 

5 .12.1980 

5 .12 .1980 

8 .12 .1980 

8 .12.1980 

8 .12 .1980 

9.12.1980; 

9 .12 < 1980 

9 . 1 2 . 1 9 8 0 

9 .12 .1980 

10 .12 .1980 
27 . 1 .19811 
27 < 1 .1981 
27 . 1 .19811 
27 . 1.19811! 

27 . 1 .1981! 
28 . 1 .1981 
28 . 1 .1981i 

28 . 1 .198(1 
29. 1 .1981 
29 . 1 .1981! 
29 < 1 .1981 
30 , 1 .19811 
30 . 1 .1981 
30 . 1 .1981 
30. 1 .19811 

30. 1 .1981 
17. 2,1981 

17. 2.1.981 

17. 2.1981ı 

17. 2.1981' 
17. 2.1981 

18 . 2.1981 

118, 2.1981 

18. 2.1981 
18. 2.1981 
18. 2.1981 

1 9 . 2 . 1 9 8 1 
19. 2.1981 

19. 2,1981 

19. 2.19811 

19 . 2.1981 
20 . 2.1981i 

Karar No. 

10230 

10231 

10232 

10234 

10235 

10237 

10239 

10240 

10241 

10242 

10244 
10249 
10250 
10251 
10252 

10253 
10254 
10255 

10257 
10260 
10261 
10262 
10267 
10268 
İİ0269 
10270 
110271 
10272 

10273 

10274 

10275 
10277 

10278 

10279 

(10280 
10282 
10283 

10285 
10286 

10287 

10288 

110289 
10290 
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Saymanlığın adı Borçlusu Borcun Çeşidi 

. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

;. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

;. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

\ B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

\ B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

\ B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

\ B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

\ B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

"\ B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

\ B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

2. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

3. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

3. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

3. B. ligi 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

3. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

3. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

S. B. lığı 2 No. lu Merkez Saymanlığı 

ine Dış Tediyeler Saymanlığı 

zine Dış Tediyeler Saymanlığı 

zine Dış Tediyeler Saymanlığı 

Kemal Tonguç 

S. özkaynak 

Rıza Nur öncü 

Coşkun Zümrütkaya 

Kemal Çelik 

A. Muhtar Koray 

Nurettin Bal 

Baha Eren 

İsmail Demirel 

Vural Kalafat 

Turgut Büyükkarhan / 

Hasan Örgüt 

Doğan özdemır 

Osman Karadağ 

Ali Nur Göksen 

İhsan Tümenbatur 

Deniz Ünsalan 

İzzet Artunç 

Fatih Erdoğdu 

Ekrem Eriş 

Cüneyt Bilgehan 

Sedat Şentürk 

Fuat Ozantürk 

Hüseyin Çiftçi 

Serdar Yurdakul 

îbrahim ÖztürJc 

Erdal Toprakhisar 

Ahmet Erdoğan 

Cahit Bakış 

Mustafa Demiröz 

Ali Kaplan 

M. Ali Çınar 

Erkut Ersoy 

Adnan Bilir 

^Mehmet Celayir 

Mehmet Tokmak 

Nejat Koral 

Ahmet Eyiceoğlu 

Yusuf öztürk 

Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
vStaj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden asıkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden asıkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden asıkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen 'ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden aslkerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 

Borç Tutarı 

215 667 — 

215 667,— 

91 956 — 

91 956,— 

91 956 — 

91 956— 

380 324,— 

380 324,— 

380 324,— 

380 324 — 

380 324,— 

380 324,— 

380 324,— 

380 324,— 

380 615 — 

380 615 — 

380 615,— 

335 378— 

339 378,— 

339 378 — 

339 378,— 

339 378 — 

339 378 — 

339 378,— 

339 378,— 

339 378,— 

339 378 — 

364 324 — 

364 324,— 

364 324,— 

378 439 — 

206 667 — 

339 378— 

368 324,— 

21 999 — 

21 999,— 

34 291 — 

34 291 — 

34 291,— 

Karar Tarihi Karar No. 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarım 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yllı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yilı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yllı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarın 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarır 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarır 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarır 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarır 

1981 yilı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyanı 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyanı 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyanı 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyanı 

1981 yllı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyanı 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

1981 yılı, Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyar 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 667) 
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Saymanlığın adı Borçlusu Borcun Çeşidi 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığ* 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Dış Tediyeler Saymanlığı 

Yakup Öner 

Behlül Özdemir 

Gültekin Fişek 

Osman Ünlü 

Sezai Işık 

Baki Gökbayrak 

Özcan Sezginci 

Kemal Öztuncer 

Kutsal Denizmen 

Nadir Kınal 

Selçuk Gürler 

Muhan Saner 

Sulhi Dölek 

Ahmet Tüfekçioğlu 

Ali Güvenç 

Olcay Tüter 

Reyhan Destan 

Nursel Dikici 

Kenan Atar 

Deniz Çelbisj 

Erhan Gürcan 

Salim Dervişoğlu 

Serhat Baş 

Levent Uluç 

Recep Mercankaya 

Turgut Özkan 

Levent Karaca 

Erdoğan Artun 

Ertuğrul Erdoğan 

Orhan Erdem 

Oelal Demirel 

Azmi Karan 

Fahrettin Alpaslan 

S. Daniş Kamalı 

Eşref Bitlis 

Osman Ekinci 

N. Kemal Baran 

İsmet Yılmazer 

Cahit Çam 

Osman Ersöz 

Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden asökrî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 

Borç Tutarı 

42 858,— 

34 2 9 1 — 

24 304— 

34 291,— 

32 859 — 

39 845— 

34 291 — 

40 530— 

37 858 — 

37 154,— 

35 722 — 

29 025,— 

29 025 — 

28 055,— 

28 055 — 

29 025 — 

28 055,— 

28 055,— 

25 192 — 

34 081,— 

19 867,— 

18 574,— 

8 590,— 

16 946,— 

16 946 — 

29 503 — 

19 757,— 

2 195,— 

21 099 — 

22 638,— 

32 715,— 

27 970— 

35 331,— 

34 868 — 

33 404 — 

16 193,— 

26 629 — 

26 629,— 

30 190 — 

30 190,— 

Karar Tarihi Karar No. 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kaınununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yih Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kaınununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınca 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 667) 
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Saymanlığın adı Borçlusu Borcun Çeşidi 

ae Dış Tediyeler Saymanlığı 

ne Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ae Dış Tediyeler Saymanlığı 

ae Dış Tediyeler Saymanlığı 

ae Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

e Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

ıe Dış Tediyeler Saymanlığı 

e Dış Tediyeler Saymanlığı 

e tç ödemeler Saymanlık Müd. 

Turgut Yücel 

Saim Mermut 

M. Ali Avunduk 

Mustafa Ertugay 

Müfit Yıldırımalp 

Önder Berk 

Mehmet özgül 

Şevket, Akpınar 

Hüsnü özeren 

Orhan Kuyumcu 

Edip Gümrükçü 

Numan Zihnioğlu 

Taner Özbaysal 

Atakan Demirseven 

Korman Şengün 

özden Berkan 

Metin Poyrazlar 

Taner Sevgün 

Ercan Türker 

Coşkun Erbayram 

Sabri Çiğdem 

Tahsin Karan 

Seyfettin Enginler 

Nejat Güldiken 

Mustafa Yenigün 

Yavuz Erengil 

Servet Çalbaş 

Yılmaz Uluser 

Serhat (3762) 

Niyazi Günal 

Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele yenilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verüen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verüen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğreninı için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verüen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabana ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 
Staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
giden askerî personele verilen ödenek 

TOPLAM 
Bütçeden mahsup edilecek ödemeler 1 459 944, 

GENEL TOPLAM 

Borç Tutarı 

7 936 — 

36 888,— 

11 096,— 

10 818 — 

10 818 — 

6 657,— 

10 818 — 

6 657,— 

19 972,— 

7 317,— 

7 317,— 

7 317 — 

11 652,— 

18 425 — 

6 447,— 

11 652 — 

16 645,— 

16 645,— 

6 658— 

16 162 — 

16 162,— 

16 162,— 

16 162 — 

16 162,— 

16 162,— 

11 652,— 

16 162,— 

19 974,— 

8 356,— 

3 137,— 

12 416 819,— 
1 459 944,— 

19 197 275,46 

Karar Tarihi Karar No. 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 

1981 

1981 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi-uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1982 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 68/A maddesi uyarınc 

yılı Bütçe Kanununun 70/ B maddesi uyarınc 

» • - « 
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