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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
TUTANAK DERGİSİ 

181 inci Birleşim 

9 Kasım 1983 Çarşamba 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — 

II. 
LERİ 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

KANUN TASARI VE TEKLÎF-

Sayfa 
266 

266 

1. — 20.2.1968 arihli ve 1005 Sayılı İstik
lâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî 
Hizmet Teftihinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Kanuna İki Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/634) (S. Sayısı : 712) 266:269 

2. — 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Danış
ma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 2/64; M. G. Konseyi : 
2/121) (D. Meclisi S. Sayısı : 364; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 577) 269:270 

3. — 8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayılı Dev
let îhale Kanununun 94 üncü Maddesinin 

Sayfa 
(b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (2/163) (S. Sayısı : 
721) 270:271 

4. — 25 Eylül 1981 Tarih ve 2528 Sayılı 
Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/641) (S. Sa
yısı : 722) 271:272 

5. — 'Millî Güvenlik Kurulu ve Millî 
Güvenlik Kurulu Gene'l Sekreterliği Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/747; 
M. G. Konseyi : 1/618) (D. Meclisi S Sa
yısı : 587; M. G. Konseyi S. Sayısı : 702 ve 
702'ye 1 inci Ek). 272:275 

6. — Kamu Konutları Kanunu Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/142; M. G. 
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Sayfa 
Konseyi : 1/563) (D. Meclisi S. Sayısı : 161 
ve 161'e 1 inci Ek; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 724) 275:288 

7. — 17.6.1982 Tarihli ve 2684 Sayılı Te-
meleğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı 
veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Ya-

Sayfa 
pılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun 
5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 
«Teme'leği'tim» Deyiminin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (1/640) 
•CS. Sayısı : 720) 288:289 

«•• < • • > « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4 Kasım 1983 Cuma 

'İki oturum yapılan (bu Birleşimde : 
'Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı (1/614) 

•(S. Sayısı : 708 ve 708'e 1 inci Ek) ile, 
Kamulaştırma Kanunu Tasarısı ,(1/602, 1/620) (S. 

Sayısı : 683); 
Kabul edildi. 

Gelecek .'toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek Birleşime saat 17.50' 
de son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

» > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.40 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 181 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 20.2.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklâl Ma
dalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Terti
binden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanu
nun İki Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/634) (S. Sayısı : 712) (1) 

(1) 712 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemin birinci sırasında yer alan, 20.2.1968 
Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş 
Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Ay
lığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun îki Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Kanuna îki Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik 

— 266 
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Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

'Bu rapor, 712 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bültçe-Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve 

ilgililer yerlerini aldılar. 
'Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 1976 yılında 1005 sayılı İstiklal Ma
dalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Terti
binden Şeref Aylığı Bağlanmasına İlişkin Kanunda 
yapılan değişiklik ile, 1953 yılında yapılan anlaşma
ya kadar, Kore'de vazife görüp ve fiilen harbe ka
tılan personel de bu Kanunun içine alınmıştır. 

Personele bugüne kadar yapılan ödemeler, takdim 
ettiğimiz kâğıdın «Kore» yazılı sütununun altında 
vardır. Bunların halen mevcudu 17 865 kişidir. Bun
lardan her birisine, 1976 yılından 1983 yılının 11 inci 
ayına kadar, 197 740 lira aylık ödenmiştir; aldığı 
liüm aylıkların toplamı budur. 

Ayrıca, bunlar ve kendilerine refakat eden eşle
rinin, DeVlelt Demiryolları ve Denizcilik Bankası iç 
hatları vasıtalarından; subaylar birinci mevkide, di
ğerleri ikinci mevkide olmak üzere belirli vasıtalar
dan ücretsiz seyahat etme hakları ile askerî ve dev
let hastanelerinde ücretsiz tedavi edilme hakları var
dır. 

1976 yılında bu kanun çıkarken, Kıbrıs Barış 
Harekâtı yapılmış ve üzerinden de iki sene geçmiş 
olmasına rağmen, Kıbrıs personeli bunun içerisine 
dahil edilmemiştir. 

• İki benzer hadise arasında bir ayrıcalık vardır. 
Huzurunuza bu ayrıcalığı gidermek için geldik. 

Kore gazilerine bugüne kadar verdiğimiz 197 740 
lirayı, Kıbrıs Barış Harekâtına katılanlara 'bir de
fada tazminat olarak verip, ilişkilerinin kesilmesi; 

iKore'de görev almış olanların, bugüne kadar 
müktesep ihak olarak aldıkları paralarını keserken, 
kendilerine bir tazminat ödenmesi bakımından '(ki o 
tazminat, gazilerin üç yıllık aylıkları tutarı 153 000 
lira olmaktadır) onlara da 153 000 lirayı bir defada 
verip, parasal olarak bu kanunla ilişkilerinin kesil
mesi; 

Kanun ile, Kore gazilerine ayrıca tanınmış olan 
seyahat ve tedavi hakkının, Kıbrıs Barış Harekâtına 
katılmış olanlara da tanınması yönünde bir hükmün 
maddeye konulması, teklifimiz olmaktadır. 

Genelkurmay kayıtlarına göre, Kıbrıs Barış Ha
rekâtına 32 287 kişi katılmış olup, bunlar bu haktan 
yararlanacaktır. Her birisine 197 740 lira olmak üze
re toplam 6 milyar 400 milyon lira ödenmiş olacak
tır. 

Kore'ye gitmiş olanların üç yıllık tazminatları da 
2 milyar 700 milyon lira tutmaktadır, ki toplam ola
rak 9 milyar 100 milyon lira para ödenmesi gereke
cektir. Bu paranın büyük bir kısmı, 1983 Yılı Büt
çesiyle ilgili, vaktiyle huzurunuza getirdiğimiz, 320 
milyarlık aktarma teklifinin içinde vardır, Bütçede 
yer almıştır. Kabul buyurduğunuz takdirde, 1983 yılı 
içinde ödenmesine mani bir hal olmayacaktır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 İnci maddeyi okutuyorum : 

20.2.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şe
ref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun tki Mad
desinin Değiştirilmesi ve Kanuna İki Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

IMADDE 1. — 20 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sa
yılı Kanunun '28 Nisan 1982 tarihli ve 2665 sayılı 
Kanunla değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 
sebeple kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş bu
lunan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sü
rece, vatanî hizmet tertibinden 350 gösterge rakamı
nın her yıl 'bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile 
çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar 
hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç 
bir suretle haczedilemez. 

BAŞKAN — Bu maddeyi açıklar mısınız? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bu maddenin içinde Kore gazileri de 
vardı. Kore gazileriyle ilgili yeni düzenlemeyi geçici 
2 nci madde içine aldık. Bu nedenle Kore gazileri 
ile igili kısım çıkarılmıştır. 

< 
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BAŞKAN — Madde içinde yer alan 350 gösterge 
rakamını 40 ile çarpınca ne olur? 

EMEKLt A'MtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 14 000 lira 
net olur. 

BAŞKAN —.Neft mi ödeniyor? 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Kütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vatanî Hiz
met Tertibinden aylık ödemeleri vergiye tabi olma
dığı için net ödenir. 

BAŞKAN — Bunlar halen ne kadar almaktadır
lar? 

EMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Halen 11 900 
lira almaktadırlar. 

BAŞKAN -— O faalde 'bunda bir değişiklik yap
mıyoruz, yine aynen kalıyor. 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, 'bir de
ğişiklik yapmıyoruz, aynen kalıyor. 

Kanun düzeni bakımından bu madde ele alınmış
tır. Kore gazileri ile ilgili kısmı bu maddeden çıka
rıp geçici 2 nci maddeye alıyoruz. Başka 'bir deği
şiklik yok. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde' değiştirilmiştir. 
Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden 

dolayı kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş olan 
Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının 
Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 
yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Köre' 
de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları ile 
1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış 
Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan 
Türk vatandaşları kendilerine refakat eden eşleri, 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hat
ları vasıtalarından subaylar I inci mevkide, diğerleri 
II nci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz se
yahat edebilirler. 

Askerî ve Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi 
edilirler. 

BAŞKAN — «Kendilerine refakat eden» deyin
ce, ancak beraber oldukları anda eşleri ücretsiz se
yahat edebilecek. Eşleri müstakil gittiği anda ücret
siz seyahat etmeyecek, değil mi? 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başjkanı) — Evet efendim 
müstakil giderse ücretsiz olmayacak. Zaten bu mad
dede de bir değişiklik yapmadık. Sadece Kıbrıs Barış 
Harekâtına katılanları ilave ettik. 

BAŞKAN — öbürleri eski kanunda da vardı, 
değil mi? 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın 
Cumhurbaşkanım, öbürleri vardı. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Aynı kanunun geçici maddesi ge 

cici birinci madde olarak düzeltilmiş ve kanuna aşağı
daki geçici ikinci ve üçüncü maddeler eklenmiştir. 

ÖEÇİCt MADDE 2. — 1950 Yılında Türk Tu
gayının Kore'ye ayak bastığı ekim ayında başlamak 
ve 1953 yılı Pan - M un jön Ateşkes Anlaşmasına ka
dar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatan
daşlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte al
makta oldukları 4 250 lira aylığın üç yıllık tutarı, 
yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde defaten 
ödenerek aylık bakımından bu Kanunla ilişkileri ke
silir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödeme
nin yapıldığı tarih arasında ölenlerin istihkakları ka
nunî mirasçılarına ödenir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiç bir 
nedenle aylık ödeme yapılmaz. 

BAŞKAN — Demin izah ettiğiniz bu husustu, 
değM mi? 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın 
Cumhurbaşkanım, Kore gazilerinin üç yıllük tazminatı
nı verip, aylık bakımından ilişkisini kesiyoruz, muaflık
lardan istifade hakları devam edecektir efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Toptan ödeme yapıldığı tarihle, bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarih arasında vefat edenler olursa, bunu 
varislerine vereceğiz değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
son üç aylık süre içinde ölen olursa kesinti yapılma
dan tamamı varislerine ödenecektir. 

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

268 — 
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Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü madıdeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. — 1974 Yılında Temmuz 

1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen 
görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar aşağıdaki cetvele 
göre hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tarihini iz
leyen üç ay içinde defaten ödenir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihimden evvel ölenlerin 
istihkakları ölüm tarihlerini izleyen ay sonuna kadar 
hesaplanır ve kanunî mirasçılarına ödenir. 

Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapı
lacak toptan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaf olup hiçbir suretle haczedilemez. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum: 

C E T V E L 
Lira 

1976 Mayıs — 1977 Şubat aydan için aylık tutarı 765 
1977 Mart — 1978 Şubat ayları için aylık tutarı 1 020 
1978 Mart — 1979 Şubat ayları için aylık tutarı 1 190 
1979 Mart — 1980 Şubat ayları için aylık tutarı 1 360 
1980 Mart — 1981 Şubat ayları için aylık tutarı 2 125 
1981 Mart — 1982 Şubat ayları için aylık tutarı 3 125 
1982 Mart — 1982 Aralık ayları için aylık tutarı 3 750 
1983 Ocak — 1983 Kasım ayları için aylık tutarı 4 250 

BAŞKAN — O tarihlerde Kore'de savaşanlara 
verilen miktarlar buydu, onun için onunla karşılıklı 
olarak düzeltildi şimdi. 

Geçici 3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum-
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan geçici 2 nci ve geçici 3 üncü 
maddeye bağlı çerçeve 3 üncü maddeyi oyluyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımım takip eden 

aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

— 269 
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BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

2. — 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 
1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/64; M. G. Konseyi: 
2/121) (D. Meclisi S. Sayısı : 364; M. G. Konse
yi S. Sayısı: 577) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, 
20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonunun 
Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 577 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 

ve ilgililer yerlerini almışlardır. 

Bu kanun teklifinin tümü, Danışma Meclisince 
reddedilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu dia teklifin reddini uygun görmüştür. 

Şimdi, teklifin reddine dair Komisyonun Raporunu 
okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 
tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile reddedilen «20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun, 

1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 20.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Ka
nunla 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak 
bastığı Ekim ayından başlayarak 1953 yılı Pan -
Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen 
savaşa* katılmış olan Türk vatandaşlarına hayatta bu
lundukları sürece vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı 
bağlanmıştır. Ayrıca, kendilerine refakat eden eşleri 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları 
vasıtalarında ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat 
etmekte, Askerî ve Sivil Devlet hastanelerinde ücretsiz 
tedavi edilmektedirler. 

(1) 577 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Teklif ile, 1005 sayâı Kanun ile tanınan imkân
ların Pan - Munjon Ateşkes Anlaşması yerine son bir
liğin Kore'den döndüğü 30.5.1971 tarihine kadar Türk 
Tugayında görev almış Türk vatandaşlarına tanınması 
istenmektedir. 

Daha önce Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komis
yonunda görüşülerek reddedilen teklif, Danışma Mec
lisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 ıtarihli 100 üncü 
Birleşiminde Komisyon raporuna uyularak reddedil
miştir. 

Bu konunun, geride bıraktığımız her yasama döne
minde devamlı gündeme getirildiği ve hatta komisyon
larda uzun uzun görüşüldüğü bilinmektedir. Kore'ye 
giden Türk vatandaşlarına aylık bağlama tarihi Pan -
Munjon Ateşkes Anlaşmasından 1971 yılına kadar 
genişlefcildiği takdirde bütçeye getireceği yük yanında, 
1974 Barış Harekâtında Kıbrıs'a gönderilen tTürk 
vatandaşilarına da aynı imkânların tanınması elbette 
yerinde bir hareket olacaktır. Ancak, bunlar yapılırken 
konunun bütün ayrıntılarını düşünmek mutlak zorunlu
luktur. 

Komisyonumuz, kesin ve kalıcı bir çözümün düşü
nülmesi ve bir an önce uygulamaya konulması görü
şünde olduğundan bu aşamada Danışma Meclisi Genel 
Kurulunun ret kararına uyulmasının uygun olacağı 
sonucuna varmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 
Kâtip Üye 

Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 
Üye 

Güven BOŞGELMEZ 
• 

Üye 
Doğan KAYRAN 

BAŞKAN — «Kesin ve kalıcı çözüm» diyorsu
nuz; yani bunlar sonra tekrar mı konuşulsun? öyle 
şey olmaz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bunlar çok evvelden basılmıştı, bir daha 
da değiştirmedik. Aslında buna benzer şeyleri huzu
runuza getirmeyecektik ama, bu vesile ile bu da or
tadan kalksın diye getirdik. 

BAŞKAN — Zaten, bu ortadan kalksın diye biz 
bundan evvelki kanunu kabul ettik, bitti. Artık bun
dan sonra bu, savaşa iştirak edene yeniden maaş bağ
lamak yok. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bizim burada 
arz ettiğimiz kesin ve kalıcı çözüm, biraz evvel bu
yurduğunuz kanundur efendim. 

BAŞKAN — Böyle şey olmaz; bakınız bazen ufak 
bir taviz verilince nereye kadar gidiyor. 

Bu rapor üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
Raporu onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiş ve bu suretle kanun tek
lifi Konseyimizce de reddedilmiş ve düşmüştür. 

3. — 8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 94 üncü Maddesinin (b) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/163) 
(S. Sayısı: 721) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasını da 
8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 94 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 721 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 

ve ilgililer yerlerini almışlardır, 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo-

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, yeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun espirisi her türlü ihale sorununa çare olacağı için, 
diğer özel kanunlara ait hükümleri yürürlükten kal
dırdık. Sadece Kıbrıs'ın özelliği dolayısıyla ve esasın
da geçici bir kanun olmak üzere 5CÜ sayılı Kanunu 
hâriç bırakmıştık. Ancak, Deniz Kuvvetleri Komutan
lığının, Deniz Harp Okulu inşaatı tamamen kendine 
has özel bir kanunla yapılıyor. İhaleleri de o kanu
nun içindedir. İhaleler konusunda o kanunun verdiği 
yetki, Millî Savunma Bakanlığımızca yürütülüyor ve 
tatbikatta da. gördük ki, gerçekten de Millî Savunma 
Bakanlığımız bunu, 2490 sayılı Kanundan daha kı
sıtlayıcı, daha kayıtlı ve daha da ciddî esaslara bağ
lanmıştır. 

Binaenaleyh, kendi içinde ve bitinceye kadar, ta
mamen ona mahsus bir kanundur. Onun da 50/0 sa

fi) 721 S .Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 

270 



M. G. Konseyi B: 181 9 . 11 . 1983 0 : 1 

yılı Kanunla beraber istisnaî hükümler içinde yer al
masında gerek vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten o muvakkattir, yani bitinceye 

kadardır. 
Sonra, çıkarılan o kanuna uygun olarak da ihale

leri ve her şeyi yeniden yapıldı. Ona göre, devam eden 
bir inşaat, devam etmemiş olsaydı, yeniden ihalesi 
yapılabilirdi; ama başlanmış bir inşaatı bu safhada 
kesip yeniden ihaleye çıkarmak da çok büyük prob
lemler doğurur. O bakımdan doğrudur. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 
94 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 94 üncü maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b). Diğer Kanunların (15.7.1964 tarih ve 500 sa
yılı Kanun ile 22.10.1981 tarih ve 2542 sayılı Kanun 
hariç) bu Kanuna uymayan hükümleri. 

BAŞKAN — Maddeye, yalnız «22.10.1981 tarih 
ve 2542 sayılı Kanun hariç» kısmı ilave edildi. Daha 
evvelki vardı; o zaman demek ki bir hata yapılmış, 
unutulmuş. Bu suretle o hata düzeltilmiş oluyor. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste

yen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

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

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

4. — 25 Eylül 1981 Tarih ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişik--
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/641) (S. Sayısı : 722) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında 
25 Eylül 1981 Tarih ve 25:28 Sayılı Er Kazanından 
İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 722 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe-Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve 

ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, er kazanından iaşe edileceklere ilişkin 2528 
sayılı Kanunda yapılan değişiklik, Hükümet tasarısı 
olarak Danışma Meclisine intikal etmiştir. Bize ge
len metinde, özel görüşmelerde çeşitli değişiklik tek
lifleri oldu; ama elimize ciddî bir metin gelmemiş
ti. Kanun da, büyük çapita Kara Kuvvetleri Komu
tanlığımızla ilgilidir. 

Toplantıya gelirken, Sayın Kara Kuvvetleri Ko
mutanımız kanunla ilgili bazı değişiklik önerileri oldu. 
Tasarıyı lütfeder geri almamıza izin verirseniz, en kı
sa zamanda, bu değişiklik önerilerini hemen okuyup, 
en büyük Kuvvet Komutanlığımızın isteklerini de in
celeyip, imkân olanlarına yer vererek huzurunuza ge
tirmek istiyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarıyı geri mi istiyorsunuz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu (Başkanı) — Lütfederseniz 
efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Bayülken. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BA

YÜLKEN — Bizim de bazı görüşlerimiz var. Her
halde temsilcimiz Sayın Albay Yıldıran bu konuları 

(1) 722 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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bildirmiştir. Fakat, bendeniz de müsaadenizle arz ede
yim. 

Komisyondan gelen ifadede, «Türk Silahlı Kuv
vetlerinin birlik ve kurumlarında görevli bulunan su
bay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman ça
vuşları, görevli bulundukları sürece» deniyor. 

Bu ifadede taban genişlemiş oluyor. Genişleyince, 
bizim Kanunlar Ve Kararlar Dairesinin bir endişesi 
var; «Bu »takdirde, buradan öğle yemeğine hemen he
men herkes hak kazanabilecektir, işçiler ve memur
lar vardır; bunlar bundan evvel çıkmış olan ilk ka
nunda zikrediliyor. Bir ayrıcalık olabilir» diye. 

Komisyonumuz, tasarıyı incelerken bahsettiğim ko
nuyu da dikkate alırlarsa çok minnettar olacağız. 

BAŞKAN — Peki. 
Komisyon, tasarının geri alınıp yeniden etüt edil

mesini teklif ediyor. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı, bir daha incelenmek üzere Komisyona 
iade edilmiştir. 

5. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/747; M. G. Konseyi : 1/618) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 587; M. G .Konseyi S. Sayısı : 702 ve 702'ye 
1 inci Ek). (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasındaki 
Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği Kanunu Tasarısı, 19 Ekim 1983 tarih
li 176 ncı Birleşim gündeminde 702 sıra sayısı ile yer 
almış, yürürlük maddesine kadar görüşülmüş, 17 nci 
madde ile geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri tekrar 
görüşülmek üzere Komisyona iade edilmişti. 

Komisyonun yeniden düzenlediği bu maddeler 
702'ye 1 inci ek sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyona iade edilmemekle beraber, Komisyo
nun yeniden düzenleme lüzumunu duyduğu yürürlük 
maddesi ki 23 üncü maddedir, bu sıra sayısında yer 
almıştır. Sırası geldiğinde bunu bir öneri olarak gö
rüşeceğiz. Demek ki yürürlük maddesinde bir deği
şiklik var. 

(1) 702 S. Sayılı Basmayan 19.10.1983 tarihli 176 
ncı Birleşim Tutanağına, 702'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı bu Tutanağa eklidir. 
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İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. 

Komisyonun yeni 17 nci maddesini okutuyorum : 
Özel hükümler 
MADDE 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro
ları gizli olup, genel hükümlere uygun olarak tespit edi
len ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin teklifi 
ve Başbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 
tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen zam ve tazminat
lara ilişkin ek madde gereğince, Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliği personelinin görev ve kadro 
unvanları esas alınarak kimlere ne oranda ödeme ya
pılacağı; tespit olunan azamî miktar ve oranlan geç
memek üzere Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın 
onayı ile belirlenir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirile
cekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. 
Subay ve astsubayların Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinde görevlendirilmelerimde 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre ' işlem 
yapılır.; 

160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren ku
rum ve kuruluşların personelinden çalıştırılmalarına ih
tiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları 
saklı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı 
bulundukları yerlerden almak ve disiplin, izin ve sicil 
bakımlarından Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliğine bağlı bulunmak şartıyla Başbakan tarafından 
gerekli görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yuka
rıdaki 4 ve 5 inci fıkralara göre görevlendirilen perso
nele, kendi kurumlarınca ödenen zam ve tazminatlar 
toplamı, Genel Sekreterlikteki emsali personele üçün
cü fıkra uyarınca yapılan ödemeler toplamından az ol
duğu takdirde aradaki fark bu personele Genel Sek
reterlik bütçesinden tazminat olarak ödenir. 

(Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde ça
lıştırılacak sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aran
maz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere 
alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyl haklarına 
ait esaslar yöneitmelikle düzenlenir. 
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Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği perso
nelinden, Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın ona
yı ile gerekli görülenlere 657 sayüY Devlet Memurları 
Kanunu gereğince giyecek yardımı yapılır. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkrada; «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327. sayılı 
Kanunla eklenen zam ve tazminatlara ilişkin ek mad
de gereğince, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği Personelinin görev ve kadro unvanları esas alı
narak kimlere ne oranda ödeme yapılacağı; tespit olu
nan azamî miktar ve oranları geçmemek üzere Ge
nel Sekreterliğin teklifi ve Başbakanın onayı ile be
lirlenir» deniyor. 

Eskiden böyle bir şey yoktu sanıyorum; var mıy
dı? 

İMUHABERE AUBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, vardı; 
ancak yukarıdaki ikinci fıkra ile çok yakından ilgili. 
Çünkü ikinci fıkrada, kadrolar gizli olup, Genel Sek
reterin teklifi ve Başbakanın onayı ile ihdas ediliyor. 
Bu kadroların iş güçlüğü, temininde güçlük ve iş ris
ki tazminatlarını Genel Sekreterin teklif etmesi lazım. 
Çünkü, kadro gizli olduğu için bunun da otomatik-
man böyle olmas; tazım. 

BAŞKAN — Kadroya göre mi? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet, kadroya göre. 

Diğer memurların bu haklan ise Bakanlar Kuru
lu karan ile tespit ediliyor. Burada tabiî gizlilik nede
niyle bu şekilde düzenleme yapılmış. 

BAŞKAN — Kaçıncı derece, kaçınc; kademe ola
cağı o kadroda gösteriliyor, öyle mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATE§ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, başkaca bir tazminat yok. 

BAŞKAN — Dışarıdan gelen, yani diğer kamu ku
rum ve kuruluşarından alacağımız personelde disiplin 
ve sicil bakımlarından Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine bağlı oluyor. 

Dışarıdan gelen personel, üç aylığına gelir, beş 
aylığına gelir, altı aylığına gelir; devamlı gelecek değil 
ki bunlar. Nasıl düzenlenecek bu? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada gerçekten pek açık değil; ancak buradaki gö
revlendirme, kısa süreli görevlendirme değil, - iki yıl, 
üç yıl gibi uzun süreli de olabilecek^ 

BAŞKAN — O zaman gayet tabiî olur da; kısa 
süreli de olabilir. 

Bakın, 17 nci madde şöyle diyor : «160 sayılı Dev
let Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 
üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşla
rın personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar, 
esas görevlerine ait bütün hakları saklı kalmak, aylık 
ve diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yer
lerden almak ve disiplin, izin ve sicil bakımlarımdan 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine-bağlı bu
lunmak şartıyla Başbakan tarafından gerekli görüldü
ğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir.» 

Yani, bir süreyle kayıtlı değil. Halbuki, malûmu
nuz, belli bir sicil süresi vardır, bir kimseye üç ay 
çalışmadan sicil verilemez. Bu bakımdan muayyen bir 
süre konulsa iyi olur; «üç aydan fazla» mı demek la
zım, «altı aydan fazla» mı demek lazım, bir şeyler 
demek lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
buraya evvelce iki, üç ay değil ama, iki, üç yıl kalan 
müşavirler geliyordu ve bunları disipline etmek müm
kün olmuyordu. 

BAŞKAN — Daimî gelenler değil mi? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 

daimî gelenler bunlar. 
BAŞKAN — Yoksa, bir grup kuruluyor, onlar 

değil? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, za

ten eğer iki, üç aylığına gelirse, o özel muameleye tabi 
olur ve mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
Zaten üç, dört aylığına gelirse, onun dosyası gel

mez. Ondan sonraki fıkra da bunlarla ilgili; yani de
vamlı gelenlere; bir yıl, iki yıl için gelenlere aradaki 
fark tazminat olarak verilir. 

17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 21 inci maddeye göre 

çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 129 
sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu uyarınca çıka
rılmış yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hü 
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğinin mevcut teşkilatı ve personel kad
roları bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenle
nir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, 
kurum ve kuruluşlar personeli ile sözleşmeli çalışan
lar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile 
Genel Sekreter tarafından teşkilatta görevlendirilebilir 
veya 14 üncü maddeye uygun olarak diğer 'kamu ku
rum ve kuruluşlarına aîanabilir. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 13 ün
cü maddeyle ilgili bir konuyu tensiplerinize sunmak 
istiyorum. 

Dafha önce kabul edilen 13 üncü maddenin (h) 
fıkrasında bir hüküm vardı; Millî Güvenlik Kuruju 
Genel Sekreterinin, Yüksek Planlama ve Koordinas
yon Kuruluna üye olarak katılmasıyla ilgiliydi. Ma
lumları olduğu üzere, Devlet Planlama Teşkilatı Ku
ruluş Kanununu görüşürken bunu buradan çıkarmış
tık; bu maddenin tekrar görüşülmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — O kalmış mıydı? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet elfendim, kalmıştı. 

BAŞKAN — Onu çıkaralım. 
O halde tekriri müzakere istiyorsunuz. 
Komisyon Sözcüsü 13 üncü maddenin tekriri mü

zakeresini talep eder. 
Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddenin (h) fıkrasını okutuyorum : 
'h) Millî güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbirle

rin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile topluma 
yönelik hizmetler ve topyekûn savunma sivil hizmet
lerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal ve diğer 
tedbirlerin kalkınma plan ve programlarında yer al
ması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması 
konularında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 
işbirliği ve koordinasyonda bulunur. Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri bu konular için Yüksek Plan
lama Kurulu toplantılarına üye olarak katılır. 

BAŞKAN — «Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reteri bu.ikonular için Yüksek Planlama Kurulu top
lantılarına üye olarak katılır» cümlesini çıkartmak 
lazım; çünkü öbür kanundan çıkarttık. 
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Bunun üzerinde hiç konuşmayalım, biz karara 
vardık, birçok mahzurları var. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Bir hususu hatır
latmama müsaade buyurunuz, Sayın Cumhurbaşka
nım. 

Tasvip buyurmuş olduğunuz millî politikaların için
de ve yine almış olduğunuz 62 sayılı kararda bu ay
nen vardır, arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Ama üye olarak değil, söz hakiki 
yoktur. 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Üye olarak efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, şimdiye kadar top
lanıyordu, yani Yüksek Planlama Kurulu toplantı
larına hiç katıldınız mı? 

ORGENERAL HALİT TOROSLU (Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri) — Hayır, kanunu 
bekledik efendim. 

BAŞKAN — Katılmaz efendim. Gerekirse Baş
bakan çağırır zaten.; Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği yapan iki arkadaşımız daha var.- Onun 
bazı mahzurları var, bunu görüştük. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bizim 
zamanımızda uygulanmadı. Ancak, yukarıdaki ihti
yaçlar vardır. 

BAŞKAN — Onları maddede koyduk, duruyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
bir temsilci vardı, çıkarıldı. Bunun da sebebi, hatır
lanacağı veçhile, görüşmelerimizde, orgeneral seviye
sindeki bir arkadaşımızın 'bu siyasî makamların içe
risine girmesinin pek doğru olamayacağı düşüncesi 
hâkim oldu. Yoksa, burada sayılan anafifcirlere kar
şı herhangi bir şey yok. Ola ki orada değişik görüş
ler olabilir; sebebi bu. 

BAŞKAN — Zaten öbür kanunda çıkarıldı. 
Komisyon Sözcüsü, şimdi okunan 13 üncü mad

denin (h) fıkrasında yer alan; «Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreteri bu konular jçin Yüksek Plan
lama Kurulu toplantılarına üye olarak katılır.» cüm
lesinin çılkartılmasmı teklif eder ve, «Bundan evvel 
kabul ettiğimiz bir kanunda çıkarmıştık, buna para
lel olarak buradan da çıkartılması gerekir» der. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde, 13 üncü maddenin (h) fıkrasında yer 
alan son cümle çıkartılmıştır^ 

Şimdi sıra «yürürlük» maddesine geldî  
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Önce eski şelklini okutuyorum: 
«Yürürlük 
MADDE 23. — Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ve 10 uncu maddeleri Anayasanın 118 inci maddesi
nin yürürlüğe girdiği tarihte, diğer hükümleri yayl
ını tarihinde yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Bu şekilde idi, şimdi yeni şeklimi 
okutuyorum: 

Yürünlülk 
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Yürürlük tarihini neden değiştir

diğinizi izah eder misiniz? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
teklif, Hükümet teklifinin aynısıdır, Hükümet tekli
fimi aynen benimsemiştik. 

Malumları olduğu üzere, Millî Güvenlik Kurulu 
toplanmıyordu, Mıillî Güvenlik Konseyi görev ba
şında idi. Bu nedenle Millî Güvenlik Kurulu faali
yete geçtikten sonra bu hükümlerin yürürlüğe gi
receği şeklinde bir nedenle ıburaya konulmuştu; fa
kat geçen toplantıda bu görüşüldü ve yayımı tarihi 
esas alındı. O nedenle yürürlük maddesi bu şekilde 
düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Peki. 
Bu son okunan yürürlük maddesi üzerinde söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme , 
MADDE 24.: — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür.; 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Kamu Konutları Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 11142; M. G. Konseyi : 1/563) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 161 ve 16Ve 1 inci Ek; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 724) (1) 

(1) 724 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir._ 

BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasında, Ka
mu Konutları Kanunu Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 724 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cileri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum: 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ma
lumları olduğu üzere, kamu görevlileri, mevzuat 
farklılıkları sebebiyle kamu konutlarından değişik 
şart, usul ve esaslara göre yararlandırılmaktadır* Ge
nel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlardan Silahlı 
Kuvvetler personeline ait Ikonutlar 190 sayılı Kanun 
hükümlerine göre, diğerleri 4626 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi iken genel bütçeye dahil olmayan ida
re, kurum ve kuruluşlara ait konutlar, idarî karar
lara ve bu kararlara dayanılarak hazırlanan yönet
meliklere göre idare edilmektedir,; 

Bu durumda, gerek kamu kurum ve kuruluşları
nın kendi içinde, gerekse kurumlar arasında konutla
rın tahsisi, kira (bedellerinin tespiti ve tahsili, ısın
ma, işletme, balkım ve onarım giderlerinin karşılan
ması gibi hususlarda farklı uygulamalar doğmakta
dır. O nedenle fou Kanun tasarısında kamu konutla
rının tahsis ve idaresinin belirli bir sisteme bağlana
rak disipline edilmesi, konutlardan yararlandırma 
usul ve esaslarında standartlık ve yararlanma şartla
rında mümkün olabildiğince eşitlik sağlanması öngö
rülmektedir. , 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Genel ve katma bütçeye dahil ol

mayan kuruluşları kapsamıyor, değil mi? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Kapsıyor, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Kanunun 2 noi maddesi geniş (kap
samlı, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hayır, genel ve katma bütçe dedi
niz de... 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, şu andaki uygulama
larda memur meskenlerinin yönetimline ilişkin mev-
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cut mevzuat var; fakat genel bütçeye dahil idareler 
dışındaki kamu iktisadî kuruluşları... 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşekkülleri 2 nci 
maddenin (b) fıkrasında var, tamam. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeleer geçilmesini oylarınıza sunuyroum: Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; kamu konut

larının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım 
ve yönetimine (ilişkin temel ilkeleri belirlemektir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli 

kurumlar, il özel idareleri, 'belediyeler, il özel ida
releri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunla
ra bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 

b) İktisadî Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadî 
Ikurulıîşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüs
lerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden 
fazlası iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî 
kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar, 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ban
kalar ile kamu kurum ve kuruluşları, 

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkla
rı, beden terbiyesi bölge müdürlükleri, 

Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettir
me, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve 
bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması 
dçin ayrılan kamu konutlarını kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? 

Buyurun. 
ERTUĞRÜL KUMOUOĞLU (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
denin son cümlesinde görüldüğü veçhile, kamunun 
kiralama suretiyle de konut edinip, bunu kendi per-
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soneline tekrar kiralaması imkânı getirilmiş bulun
maktadır. Devletin sonsuz olan ömrü içinde, günün 
şartlarına göre değil, geleceğe yönelik tedbirler alın
masının gereğine Maliye Bakanlığı olarak inanmak
tayız.; 

Bu arada, öyle bir gün gelebilir ki, Devlet yapı 
yaptırmaktan ziyade kiralamayı tercih edebilir. O ne
denle bu hükmün burada yer almasının doğru ol
duğu kanaatindeyiz. 

Fakat, önümzdeki yıllarda kamu kesiminin sü
ratle konut kiralamak ve bunu personeline tahsis 
etmek yoluna gitmesinden de, klasik maliyeci ted-
birliliği, alışkanlığı ve ihtiyarlığı içinde, endişe ede
riz. 

Eğer müesaadeleriniz olursa, bu kiralama hük
münün, yakın gelecekte bu gibi konutların ancak 
özel tahsisli konutlar veya görev tahsisli konutlar 
olması halinde, kiralamak suretiyle temıin edilebile
ceği, bunun dışındaki hallerde, eğer, büronun veya
hut da bir resmî dairenin bir kısmının şu veya bu 
şekilde kullanılamaması halinde - geçici bir zaman 
için - eğer bunun bir parçası konut şeklinde kul
lanılmaya elverişli ise, iburanın o kurumca tekrar 
kendi personeline kiralanması yolunun tercih edilme
si ve ıbu konudaki münazaralarımızın bu şekilde za
bıtlara geçerek, ileride bu Kanunu uygulayacakların 
bu anlayıştan hareket etmelerinin sağlanması açı
sından ifade etmekte fayda görüyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Müsteşar haklı
dır. Devlet birisinden 50 bin liraya kiralayacak, 6 500 
liraya kiraya verecek; astarı yüzünden pahalıya mal 
olur. Yani bu kolay yola gidilebilir. 

Sayın Müsteşar, bu konuya bir kısıtlama getir
menin yararlı olacağını söyler; ne dersiniz? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Uygundur. 

BAŞKAN — Ama, yalnız zapta geçmesi suretiy
le değil; bu konuyu söylenen şartlar dahilinde yazılı 
olarak düzeltmek lazım. 

ERTUĞRÜL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Yüksek He
yetinizce tasvip edilirse, zabıtlar, kanunun tamamla
yıcı metinlerinden sayılır. İleride biz, bu konudaki 
zorlamalara karşı «Hayır, kanun yapılırken, kanun 
koyucunun iradesi o istikamette değil, bu istikamet
tedir» dıiye mukavemet edebiliriz. 

BAŞKAN — Bunu siz biliyorsunuz, 15 sene son
ra ne olacak? 
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BRTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Yönetmeliğe koyacağız, Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Pelki, buraya koysak ne zararı var? 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
Kanun, herhangi bir yolla edinilmiş Ikonutların ida
resine yöneliktir; amacında da bunu belirtiyoruz. 
Kurum ve kuruluşların inşa etmeleri, kiralamaları 
veya satın almaları, kendi mevzuatlarına göre ger
çekleşecektir. Bu Kanun, sadece, hangi yolla el
de edilirse edilsin, edinilmiş olan konutların tahsis 
işlerini, yönetim işlerini, işletme, bakım, onarım gi
derlerinin nasıl karşılanacağını, kira bedellerinin na
sıl alınacağını düzenleyen bir kanundur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim mü
saade ederseniz şöyle bir önerim var: 

«Bölge müdürlükleri tarafından, yurt içinde ve 
yurt dışında temin olunan ve bu kurum ve kuruluş
lar personelinin yararlanması dçin ayrılan kamu ko
nutlarını kapsar» deyip, bunu yönetmeliğin içerisin
de belirtmek kâfidir. Yani «inşa ettirme, satın alma, 
kiralama suretiyle» kısmını çıkartalım. 

BAŞKAN — «İnşa ettirme, satın alma, kirala
ma» kısmının jsilinmesM istiyorsunuz, öyle mi? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efendim. 
Bunun bir mahzuru olabilir; çünkü bugünkü uy

gulamalarda «Satın alma» konusu buradan çıktı sa
yılır mı, sayılmaz mı şeklinde tereddüt olabilir. 

BAŞKAN — «Temin olunur» deniyor, nasıl te
min edilirse edilsin.; 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Temin 
olunur» deyince, «satın alma» içine gtfrer zaten. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Temin olu
nur» dediğimize göre, benoe bir mahzuru olmaz'; 
alınır da, kiralanır da. Ama kimin için kiralanacağı 
yönetmelikte belirlenir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, Sayın Müsteşarım, ^klasik bir maliyeci görüşü 
ile» dedi. öyle bir maliyeci çıkar ki «Hayır, kanun
da satın alma yoktur, yaptıracaksın» der. Çünkü şim
diye kadar hep yaptırıyordu. 

iBAŞKAN — «İnşa ettirme» de yok, onu da si-
liyoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA —.Ama, 
normal yol inşa ettirme olduğu için, belki satın al
ma konusu ikinci planda kalır veyahut da hiç ka'le 
alınmaz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, «yurt içinde» dedikten 

sonra «kiralama suretiyle elde edilen konutlar için 
özel şartlar yönetmelikte gösterilir» şeklinde ıbir fık
ra eklenirse, kiralamanın özelliği belli edilmiş olur. 

İSTİHKÂM ALBAY YÜKSEL AKIN (İhtisas Ko
misyonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Cumhurbaşkanım, Müsteşarımızın en
dişelerine biz de katılıyoruz; ancak bina 'kiralama
ları çok bürokratik engelleri gerektiriyor. Örneğin, 
bina kiralamak (için önce Başbakanlıktan izin alıyo
ruz; Başbakanlık izin verirse, ondan sonra Maliye 
Bakanlığından uygun görüş alıyoruz; ondan sonra 
binayı kiralayabiliyoruz. 

BAŞKAN — Tersine, evvela Maliye Bakanlığın
dan uygun görüş, sonra Başbakanlıktan onay alınır; 
Başbakan tasvip ettikten sonra, Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü alınmaz. Maliye iBakanlığının uygun 
görüşü alınır, ondan sonra Başbakanlığın onayı gelir. 

İSTİHKÂM ALBAY YÜKSEL AKIN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Tem
silcisi) — Bugünkü uygulama o şekilde, Sayın Cum-
hurbaşikanım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O şekilde 
uygulama mahzurlu; önce Bakanlığın "hizmeti için 
alınır, sonradan kiraya verilir. 

ERTUÖRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mesele şu: 

Başbakanlık maıkamı 'kanunî bir yetkiden ziyade, 
idarî bir yetki kullanıyor. Prensip itibariyle bina 
alınmasını tecviz ediyor; fakat bunun, 1490 sayılı 
Kanunda ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanununda 
belirlenmiş prosedür içinde, Maliye Başkanlığınca vi
ze edilmesi ve çeşitli formalitelerin tamamlanması 
lazım. Yani, bizimlki o bakımdan sonradan geliyor. 
Başbakanlık, prensibine «evet» diyor, ondan sonra 
prosedür işlerken Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
ile ancak, Sayıştay Vizesi sağlanabiliyor.-

Arz ederim efendim.-

BAŞKAN — Bugün kiralananlar da var; burada 
misal vermek istemiyorum, 150 bin liraya, 200 bin 
liraya kiralanmış daire var. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bizim ama
cımız, daha önceden danışılıp, konuşulmamış bir 
konuyu huzurlarınıza getirmek değildir. Biz bunu 
komisyon safhasında çok tartıştık ve «kiralama» hük
münün burada yer almasının, uzun vadeli 'kanun yap
ma tekniği açısından, gerekli olduğuna inanıyoruz. 

BAŞKAN — Zaruret de olabilir, bunu kabul edi
yorum. 
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ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Yurt dışında da olmaktadır zaten. 

BAŞKAN — Yurt dışında öyle, satın alınmıyor, 
kiralanıyor. Burada da olabilir. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Burada da oldu efendim; Dışişleri 
Genel Sekreterinin evinde problem oldu, hemen ki
ralandı. 

Onun için, eğer müsamaha buyurursanız, Maliye 
Bakanlığı olarak ileri sürdüğümüz noktaî nazarın za
bıtlara veya gerekçeye geçmesi halinde, biz bu en
gelin aşılabileceği kanaatindeyiz. Onun, zapta veya 
gerekçeye geçmesi, ileride bu konunun suiistimalini 
önler; biz Maliye Bakanlığı olarak sizden kuvvet al
mış oluruz. 

BAŞKAN — O halde mesele yok; yalnız yönet
melikte bu hususu çok sıkı hükümlere bağlamak. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Emredersiniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Sa

yın Cumhurbaşkanım, bir hususu açıklamak istiyo
rum. 

Millî Güvenlik Konseyi İçtüzüğünde, zabıtların 
«gizli» olduğu yazılıdır ve bunun için de hiç kimseye 
vermiyoruz. Genellikle pek çok kanunlarda da. mad
dî açıklama babında - zabıtlara geçirmek için bazı 
kayıtlar kondu. Bunun, Millî Güvenlik Konseyinin 
hukukî varlığı bittikten sonra kaldırılabilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden karar alınması 
gerekir. 

Onun için, Millî Güvenlik Konseyi, zabıtların 
açıklığa kavuşturulmasını istiyorsa, bir kararla bu
nu yürürlüğe sokması gerekir. 

• Bu konuyu arz etmek istemiştim efendim. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz bu 
konuyu düşündük, yakın zamanda bir teklif getire
ceğiz; Meclisten zabıtları devir alıp, özel bir muha
faza altına koyacağız. Gerekli görüldüğünde müra
caat edilecek, sakınca yoksa istenilen zabıtlar Mec
lise tekrar verilebilecek. 

BAŞKAN — Bu konuyu sonra konuşacağız. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Müsaade «derseniz gerekçeye 
konsun efendim. 

BAŞKAN — Hayır, zabıtta da kalabilir. Ya
rın, öbür gün «zabıtların açıklanmasının bir sakın
cası kalmamıştır, açıklanabilir» diyeceğiz. Türkiye 
Büyük Milet Meclisi bu kararı alacağına biz alırız. 

Bu konuyu sonra konuşuruz, burası yeri değil. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Gizlilik, gerekçeleri ve sıra sayılarını da kapsar efen
dim. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, sıra sayıları, dışarıda, bakan
lıkların elinde mevcut; gerekçeler bizde gizli. Bu ko
nuda yarı gizlilik uygulaması var. 

BAŞKAN — Ancak, Maliye Bakanlığı bunu uy
gulayacak bakanlık olduğuna göre, bunun mah
zurunu kendisi de biliyor. O halde yönetmeliğe mu
hakkak bu şekilde bir kısıtlama koyması gerekir. 
Zabıtlara da geçirildiği gibi, bu konunun suiistimal 
edilmemesi lazım. Yani, kiralama şeklime en son 
müracaat edilmelidir. Çok zarurî hallerde, dediğiniz 
gibi, özel tahsisli bazı konutlarda olabilir, yurt için
de veya yurt dışında da olabilir. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Yurt içindekiler özel tahsisli veya gö
rev tahsisli oluyor. 

BAŞKAN — Mesela, şimdi bölge valilikleri kur
duk. Eğer bölge valilik evlerinin yapılmasını bekle
yecek olursak, iki, üç sene sürer. Hemen de kurula
cak; o halde belki birçok bölge valilerine hemen ki
rayla vali konağı, vali evi tutup, onfara vermek ge
rekebilecek, Ev yapılıncaya kadar, belki bazısı satın 
alınacak, bazısı kiralanacak,; 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kira
lama, zarurî hallerde» ibaresini ekleyebiliriz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Ancak; kiralama zarurî hallere 
inhisar eder ve bu husustaki kısıtlamalar yönetmelik
te açıkça gösterilir» diye aynı maddenin sonuna bir 
cümle ekleyebiliriz. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EJMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Son paragraftan sonra «Ancak, 
kilaralama zarurî hallerde ve kısıtlı olarak yapı
labilir. Kiralamanın ne suretle yapılacağı yönetme
likle belirlenir» diyebiliriz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Ve bunun uygulaması yönet
melikle belirlenir» diyebiliriz. 

BAŞKAN — Şimdi 2 nci maddenin son fıkra
sını değişik şekliyle bir daha okutuyorum: 

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkla
rı, beden tedbiyesi bölge müdürlükleri, 

Tarafından yurt içinde ve yurt dışında İnşa et
tirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan 
ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlan-
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ması 'için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak 
Ikiralama zarurî hallerde ve Ikısıtlı olarak yapılabi
lir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir. 

'BAŞKAN — (d) fıkrası değiştirilen 2 nci mad
de üzerinde ısöz almalk isteyen var mı? Yoktur. 

IBu şekliyle 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kamu konut türleri ve konut tahsisi 
MADDE 3. — Kamu konutları, tahsis esasına 

göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:J 

a) özel tahsisli 'konutlar; yönetmelikte belirlene
cek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tah
sis edilen özel nitelikli konutlardır. 

b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belir
lenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin 
önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereği tah
sis edilen konutlardır. 

c) Sıra tahsisli 'konutlar; hizmet süresi, daha 
önce ıkamu konutlarından yararlanma durumu ve sü
resi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile 
fertlerinin sayısı, «aile fertlerinin gelir durumu, ko
nuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu 
Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda ça
lışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak 
yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tah
sis edilen konutlardır,; 

d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, 
istasyon haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahal
lî gibi, meslkûn yerlerden uzak sosyal ve ekonomik 
zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı 
yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması 
kabil olmadan görev başında bulundurulması gerek
li olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, 
kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik 
edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şan
tiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan ku
lübe ve benzeri konutlardır. 

Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının! karavan
ları var; bu maddeye göre, onlar da konut kapsa
mına mı girecek, hizmet tahsisli konutlar mı ola
cak? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Hizmet tahsisli konutlardan 
olacak, Sayın Cumhurbaşkanım. Ancak, bunlardan 
kira bedeli alınmıyor. 

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

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Oturma süneleri 
MADDE 4. — Özel, görev ve hizmet tahsisli ko

nutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin de
vamı süresince oturulabilir. 

Sıra tahsisli konutlarda ise oturma, süresi beş yıl
dır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra 
konuttan yararlanacak başak birinin olmaması halin
de, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak otur
maya devam edilmesine izin verilebilir. 

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

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

5 indi maddeyi okutuyorum: 
Kİra bedeli 
MADDE 5. — (Kamu Konutlarının aylık kira 

bedelinin tespitine esas olacak «Kira Birim Bedelleri» 
Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde Millî Sa
vunma, İçişleri, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân Bakanlıkları 
temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından her tak
vim yılının başlangıcından en az üç ay önce belir
lenir. Bakanlar Kurulu kararıyla, yılbaşından itiba
ren uygulanmak üzere, Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe konulur. 

Kira Birim Bedelleri; yararlananlara sosyal yar
dımda bulunma amacı da göz önünde bulundurula
rak, bir metrekarelik alan için tespit olunur. Kalori
ferli konutlarda, tespit olunan ibirim bedeline, farklı 
iklim karakteri gösteren bölgeler ve bu bölgelerde 
ısınmada kullanılan yakıt cins ve bedelleri dikkate alı
narak hesaplanan, bir metrekareye düşen ortalama 
aylık .yakıt gideri ilave edilir. İlave edilen bu mik
tar bütün kaloriferli konutlar için aynıdır. 

Yurt dışındaki konutların Kira Birim Bedelleri ise, 
tespit olunan bu bedeller ile beşinci derece birinci 
kademedeki bir Devlet Memurunun yurt içi ve yurt 
dışı brüt aylıkları arasındaki orana göre bulunan 
katsayının çarpılması yoluyla her ülke için ayrı ayrı 
belirlenir. 

Konutların aylık kira bedeli; Kira Birim Bedeli
nin konutun brüt inşaat alanı ile çarpımı suretiyle 
kurum ve kuruluşlarınca tespit .olunur. Brüt inşaat 
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alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate alın
maz. 

Yurt içinde Cumhurbaşkanı, T. B. M. M. Başka
nı ve Başbakan, yurt dışında ise büyükelçiler, daimî 
delegeler, maslahatgüzarlar, askerî temsil heyetleri 
başkanları ve 'başkonsoloslar için tahsis edilen özel 
tahsisli {konutlardan ve hizmet tahsisli konutlardan 
kira bedeli alınmaz. 

Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık 
veya ücretinden peşin olarak bardro üzerinden kesil-
mök suretiyle tahsil edilir ve genel bütçeye dahil ku
rum ve kuruluşlarda hazineye, diğerlerinde kendi büt
çelerine irat kaydedilir* 

BAŞKAN — 3 üncü fıkrayı iizah ©der misiniz? 
«Yurt dışındaki konutların Kira Birim Bedelle

ri lise, tespit olunan bu bedeller ile beşinci derece bi
rinci kademedeki bir Devlet Memurunun yurt içi 
ve yurt dışı brüt aylıkları arasındaki orana göre bu
lunan katsayının çarpılması yoluyla her ülke için 
ayırı ayrı belirlenir» deniyor. 

Bu fılkrayı açıklar mısınız? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, beşin
ci dereceyi, orta b'ir derece diye aldık. Burada be
şindi derecedeki memurun yurt içindeki aylığı 50 bin 
lira ise, bulunduğu ülkeye göre değişen aylığı da 
500 bin lira ise, katsayı 10'dur. Burası âçin tespit edi
len kira ibedeli 10 ile çarpılarak yurt dışındaki konu
tun kira bedeli bulunuyor. 

BAŞKAN — Mesela; katsayı 10 ise, burada 6 500 
lira Kira Birim Bedeli alıyorsak, dışarıda alınan Ki
ra Birim Bedeli 65 bin liradır. Katsayı sekize, sekiz
le çarpıyoruz; onu mu kastediyorsunuz? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaşka-
nım,-

BAŞKAN — Bunlar yurt dışında kira alınacak 
olanlar, alınmayacak olanları zaten altta saydık. 

Buyurun Sayın Kumcuoğlu. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu, Binbaşı
mın anlattığı veçhile öyle; fakat, biraz ters ifade edil
miştir. 

BAŞKAN — Anlamak çok zor. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Aslında öyle veya böyle olsun diye bir 
mülahazamız yok. Yalnız şöyle : Yurt dışındaki gö
revlilerin maaşları, yurt içi bordrolarındaki net tutar 
belli bir emsalle çarpılarak belirlenir ve bu dörtbu-

çuktur, beştir, altıdır, sekizdir, dokuzdur, ondur; bun
lar ülkenin hayat seviyesindeki farka göre belirlenir. 
Bu madde, bu emsalde, memur lehine bir tavır getiri
yor; o da net aylıklarını mukayese etmiyor o şekil
de; brüt aylıklarını mukayese ediyor ve oradan mad
denin kaleme alınması zorlanıyor. Çünkü biz genel
likle yurt dışındaki memurların ücretlerini tespit eder
ken, yurt dışı aylıklarındaki net miktarlarını, biraz 
önce söylediğim katsayı ile çarparak buluyoruz. Hal
buki, dikkat buyurursanız, burada, «brütleri muka
yese edilir» diyor. Bu konuda ileride bazı sıkıntılar 
doğacak. Çünkü, yurt dışındaki brüt maaşı (ki onun 
içinde yakacak yardımı, özel hizmet tazminatı, yan 
ödeme yok, ona göre belirlenecek. Sonra, yurt dışı 
bordrosuna tekrar gelecek, oradan yurt dışı net maaşı 
hesaplanacak. Çünkü, orada emsal farkı var. Onunla 
mukayese edilecek ve biraz sıkıntı olacak; ama bizim 
Emsal Kararnamesi de her ülke için net maaşları 
belirlemiş. Sayın Cumhurbaşkanım, Emsal Kararna
mesi var; her ülkede net maaşın hangi katsayı ile 
çarpılacağı belli oluyor. Onları kattığunız takdirde, 
tahmin ediyorum, netten nete gitmek biraz memurun 
aleyhine oluyor, değil mi efendim? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — «Brüt» deyince, zatı âlinizin buyurdu
ğu gibi, böyle oluyor. Bunu hesap etmekte biraz zor
lanacağız; ama bu şekilde kaleme alındığına göre 
bundan sonra tasvip buyurursanız bunun üzerine faz
la gitmeyelim; şey yapalım.... 

BAŞKAN — Aleyhine olacak; ama şimdi bütün 
memurlar buna çoktan razıdır. Keşke, yurt dışında 
çalışan memurlara lojman verilse de, net maaşlarının 
kaç katı alıyorlarsa o kadar katla çarpılarak verse
ler. Tabiî çoktan razıdır bunlar. Mesela, şimdi bizde 
Kira Birim Bedeli 6 500 lira ise, en fazla katsayı ne
dir, 10 diyelim; 65 bin lira verecek, orada 65 bin lira
ya evi nereden bulacak; bulmasına imkân yok. Eğer 
lojman olmasaydı; bizim para ile kıyaslarsak, belki 
100-150 bin lira verecek. Gerçi bizim lojmanımız 
yok, ileride olacak. Çünkü, bugüne kadar bundan 
dolayı Devlet çok büyük döviz kaybına uğradı. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, iki sebeple 
bunun korunması gerekiyor : 

Birincisi; Suudî Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerde 
yurt dışı memurumuza ne verirsek verelim ev kirası
nı karşılamak mümkün değil; son derece sıkıntıları 
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var. Biz, malumu âliniz yurt dışında bazı yerlerde 
kira farkının belli bir kısmını vermek suretiyle onun 
yükünü hafifletiyoruz. Fakat, peşin kira alman ülke
ler var; oralarda büyük bunalımlar çıkıyor. 

İkincisi; koruma noktayı nazarından da muhte
meldir ki, Türk memurlarının topluca oturmaları* 
tezi galip gelecek. 

BAŞKAN — «Net» diyelim ona. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — O sizin takdirinize kalmış efendim, onu 
bilmiyoruz. Biz Maliye Bakanlığı olarak bunun doğ
ru olduğunu biliyoruz ve... 

BAŞKAN — Doğru da, «Burada yakacak yar
dımı, işgüçlüğü, iş riski var, bunları hesaba katmıyo
ruz, onları zaten almıyoruz, diğer net maaşı çarpa
rak dışarıdaki alacağı maaşı hesap ediyoruz» diyor. 
Halbuki, biz burada ne yapıyoruz; buradaki maa
şını bütün yanödemeleriyle ve diğer ödemelerle be
raber tam olarak hesap ediyoruz. Ondan sonra yurt 
dışı aylıkları ile yurt içi aylıklar arasındaki emsali 
buluyoruz ki, o takdirde o emsal çok az olur. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri — «Emsalleri, net maaşlarının oranı 
şeklinde tespit edilir» denilirse, o zaman daha iyi 
olur. Mesela, net maaşı 50 bin lira ise, İsviçre'nin 
emsali yedi ise, yedi ile çarpılıp bulunan miktar ora
da veriliyorsa, bu tarafın neti oluyor, öyle değil mi? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Hayır efendim, bizde netten nete gidi
yor. Bu ise brütten nete gidiyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Dışarıda brüt var mı? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Dışarıda brüt yok efendim. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — O halde alacağı birimin net olması 
gerekir. 

BAŞKAN — Yani, «brüt maaşının» değil de 
«net maaşının» denmesi daha doğru, diyorsunuz de
ğil mi? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — O katsayının nasıl hesap edildiğin
den pek emin değilim. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendim, zaten Emsal Kararnamesin
de katsayılar bellidir ve sonra Hükümetin tasvibine 
sunuluyorlar. Cetveli açtığımız vakit katsayılar belli. 
Brütten hareket etmek lazım. 

BAŞKAN — Zaten bir katsayı var, o katsayıyı 
doğrudan doğruya esa,s alalım. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Katsayı buranın neti» diyorlar. 

BAŞKAN — Tabiî, netini katsayı ile çarpıyoruz. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Eğer öyle ise, o zaman net olması 
lazım. 

BAŞKAN — Tabiî, net olması lazım, çünkü o 
katsayı ona göredir. Buradaki neti mesela yedi ile 
çarpıyoruz, o ülkenin hayat seviyesine göre, orada 
ona göre para ödüyoruz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bölünce yine yedi çıkmalı; ama 
bu rakam çıkmıyor. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yurt 
dışı maaşlarında katsayılar göstergelere göre belirtil
miş. Sadece derece ve kademe değil, 1 400 - 1 500 
göstergesine göre katsayılar belirlenmiş durumda. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Her memleketin katsayısı var, 
değil mi? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Kendi derece ve kademesine göre o 
katsayı onunla çarpılıyor. Yoksa, mesela, birinci de
recenin dördüncü kademesinde olan birisine başka 
ka,tsayı, ikinci derecedekine başka, dördüncü derece-
dekine başka katsayı değil; hepsinde aynı katsayı uy
gulanmalı. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Hayır; farklı katsayı, Sayın Cumhur
başkanım. 

Müsaade buyurursanız, burada eğer netten nete 
gidilirse, fıkradaki «beşinci derece birinci kademe
deki» ibaresi kalabilir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle oluyor : Aşağı ka
demedeki memurların, yurt içi ücretleri düşük oldu
ğu için ve yurt dışı net ücretlerin yelpazesi, yurt içi 
net ücretlerinin yelpazesinden daha dar olduğu için 
mesela sefire, yurt dışında temsil fonksiyonu olduğu 
için altı katsayı uygularken, alt seviyedeki kripto me
muruna sekiz katsayı uyguluyoruz. O bakımdan, bu* 
rada eğer netten nete gidilecekse bile «beşinci dere
ce birinci kademedeki devlet memuru» denmesine 
rıza gösteriyoruz. Çünkü Türkiye'de de müsteşardan 
ayrı şube müdüründen ayrı almıyoruz, aynı evde 
oturuyorlarsa, ikisinden de aynı parayı alıyoruz. O 
bakımdan «beşinci derece birinci kademe» tabirine 
katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz; ama brüt aylıkları 
değil, net aylıkları arasındaki orana göre. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Takdirini sizlere bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, doğru; öyle olması gerekir. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Komisyonun metni böyledir, bir ka
rar da vermiştir. 

BAŞKAN — Bunu «net aylıkları» değil, «net 
ayhk tutarları» olarak değiştirelim. 

Üçüncü fıkrayı değişik şekliyle tekrar okutuyo
rum : 

«Yurt dışındaki konutların Kira Birim Bedelleri 
ise, tespit olunan bu bedeller ile beşinci derece birin
ci kademedeki bir Devlet memurunun yurt içi ve yurt 
dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre bulunan 
katsayının çarpılması yoluyla her ülke için ayrı ayrı 
belirlenir.» 

BAŞKAN — «Kira, Birim Bedelleri ise, yurt 
içinde tespit dhînan bu bedeller ile» demek lazım. 

«Yurt dışındaki konutların Kira Birim Bedelleri 
ise, yurt içinde tespit olunan bu bedeller ile.» Nedir 
o : «Yurt içinde tespit olunan bu bedeller.» 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — «Yurt içi için tespit olunan bu be
deller» efendim. 

BAŞKAN — Evet, «yurt içi için tespit olunan 
bu bedeller ile beşinci derece birinci kademedeki bir 
devlet memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık tu
tarları arasındaki orana göre bulunan katsayının çar
pılması suretiyle her ülke için ayrı ayrı belirlenir.» 

Şöyle dersek daha iyi olur : «Tutarları arasındaki 
orana göre bulunan katsayının yurt içi için tespit 
olunan bu bedellerle çarpılması suretiyle her ülke 
için ayrı ayrı belirlenir,» 

5 inci maddenin üçüncü fıkrasını bu şekliyle ye
niden okutuyorum : 

«Yurt dışındaki konutların Kira Birim Bedelleri 
ise, beşinci derece birinci kademedeki bir Devlet 
memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık tutarları 
arasındaki orana göre bulunan katsayının yurt içi 
için tespit olunan bu bedeller ile çarpılması suretiyle 
her ülke için ayrı ayrı belirlenir.» 

BAŞKAN — Şimdi daha açık oldu. Burada «yurt 
içi için tespit olunan bu bedellerle çarpılması sure
tiyle» diye belirtirsek, daha, iyi olur; çünkü bu fıkra
nın başında geçen «yurt içi için tespit olunan bedel
ler» ifadesi, aşağıya gelinceye kadar kayboluyor. «Ne 
çarpılacaktı» diye insan bulmakta zorluk çekiyor. 
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5 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Üçüncü fıkrasını son defa okuduğumuz şekliyle 
olmak üzere 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İşletme, bakım ve onarım 

MADDE 6. — Kamu konutlarının işletme, ba
kım ve onarım giderleri aşa,ğıda belirtilen esaslar 
dahilinde karşılanır : 

a) Kurum veya kuruluşlar tarafından karşılana
cak giderler : 

1. özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mef
ruşat giderleri, ısınma giderleri, aydınlatma, su, gaz 
ve benzeri giderleri ile diğer konutlardan 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli 
konutların ısınma giderleri. 

2. Yönetmelikte belirlenecek bakım ve onarım 
giderleri. 

3. Görev tahsisli konutlardan yönetmelikte ayrıca 
belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine tahsis edi
len konutların; demirbaş eşya ve mefruşat giderleri 
ve bu konutların aydınlatma, su, gaz ve benzeri gi
derlerinin yüzyirmi metrekareye tekabül edenden 
fazlası. 

Eşyalı olarak tahsis edilecek konutlarda bulun
durulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olması 
gerektiği ve bunların kullanım sürelerine ilişkin hu
suslar; personelin temsil ve görev özelliği ile konut
ların ihtiyaç ve şartları göz önünde bulundurularak, 
yönetmelikle düzenlenir. 

Bu giderler için kurum veya kuruluşların bütçe
lerine yeterli ödenek konulur. 

b) Tahsis edilenler tarafından karşılanacak gider
ler; 

1. Kalorifersiz konutlar ile 634 sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısın
ma giderleri. 

2. Küçük bakım ve onarım giderleri ile kötü 
kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan
lar. 

3. Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz, oto
mat ve benzeri giderler. 

4. Müşterek hizmet ve ihtiyaçların karşılanması 
için gerekli olan diğer giderler. 

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve 
giderleriyle ilgili yönetimi, konut tahsis edilenlerce 
aralarından seçilecek yöneticiler tarafından yönetme
likte belirlenecek esaslara göre yürütülür. 
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c) Kurum ve kuruluşlarca ısınma giderlerinin kar
şılanması : 

1. Konutların yakıt ihtiyacı; farklı iklim karak
teri gösteren bölgelere ve kullanılan yakıt cinsine 
göre yönetmelikte belirlenecek bir metrekareye dü
şen senelik yakıt miktarının, konutların brüt inşaat 
alanı ile çarpımı suretiyle tespit olunur. 

2. Tespit olunan ihtiyaç miktarı kadar yakıt, 
kurum ve kuruluşları tarafından temin ve tedarik 
edilerek, aylık veya mevsimlik kontenjanlar halinde 
verilir. Gereğinden fazla yakılmasından dolayı ihti
yaç duyulan yakıt, konutlarda oturanlarca karşılanır. 

3. Yakıt ihtiyacının tespiti, ödenek tahsisine yet
kili makamlara isteğin yapılma şekil ve şartları, öde
nek tahsisi, yakıtın temin, tedarik ve dağıtımı ile bu 
işlemleri yapmakla görevlendirilen birim ve eleman
ların görev ve sorumlulukları yönemelikte düzenle
nir. 

BAŞKAN — O halde, Kat Mülkiyeti Kanununa 
dahil herhangi bir daire satın alınmış da verilmişse, 
onun yakıt parasını Devlet vermeyecek, oturan kar
şılayacak; ama ona kalorifersizmiş gibi para ödeye
cek. Metrekaresi ona göre hesaplanacak, kalorifer pa
rasını kendisi verecek. Çünkü, diyelim onbeş daireli 
bir apartmanın bir dairesinde oturuyor, Devlet onu 
nasıl karşılasın? Ama, hepsi birden konut halinde ise 
onu Devlet karşılayacak. 

6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, (a) 
fıkrasında «ısınma giderleri» birinci. bende dahil ol
duğu için, üçüncü bende görev tahsisli konutların 
diğer giderlerini koyduk. Birinci bentte, bütün kalo
riferli konutların ısınma giderlerinin karşılanacağını 
belirtmiştik. Üçüncü bentte ayrıca belirtmeye gerek 
yok. 

BAŞKAN — Bir yönetmelikle bu tespit edilebilir. 
6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Konuttan çıkma 

MADDE 7.— Bu Kanun kapsamına giren; 
a) özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli 

konutlarda oturanlar; tahsisi esas görevin son buldu
ğu tarihten itibaren iki ay içinde, konutlardan çık
mak zorundadırlar. 
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b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık 

oturma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün veya 
yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturma
ya devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için ida
rece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay için
de, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne 
sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişik
lerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde konut
lardan çıkmak zorundadırlar. 

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, 
ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde konutu bo
şaltırlar. 

d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya il
çe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkeme
sine veya adlî müşavirliğine veya sıkıyönetim komu
tanlıkları emrindeki kadrolu askerî ceza ve tutukevi 
müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka 
bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar 
ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren, sıkıyönetimin 
kalkması halinde görevleri nedeniyle konut tahsis edi
lenler sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten iti
baren altı ay içinde konutları boşaltırlar. 

e) Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını ha
iz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat 
tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar. 

f) Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrılanlardan ku
rum veya kuruluşlarıyla ilişiği kesilmeyenlerin aile
leri normal oturma süresini tamamlayıncaya kadar 
konuttan çıkarılmaz. 

g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt 
dışı görevine atananların ailesini beraberinde götürme
sinde siyasî, askerî veya emniyet mülahazası ile sa
kınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona 
erinceye kadar konuttan çıkarılmaz. 

BAŞKAN — Burada (g) fıkrasında, geçici ve sü
rekli olarak yurt içi veya yurt dışı görevine atanan
ların ailesini beraberinde götürmesinde siyasî, askerî 
sakınca görülenlerin ailelerinin, görevlinin bu görevi 
sona erinceye kadar konuttan çıkarılmayacağına dair 
bir hüküm var. 

Kıbrıs Harekâtı esnasında bu durumla karşılaştık; 
birlikler Kıbrıs'a gitti, ailelerini götüremedi. O zaman 
böyle bir yetki yoktu ve biz bir kararla, o astsubay 
vfe subayların ailelerini lojmanlardan çıkartmadık. 

Acaba, bu hüküm bunu da içine alır mı? 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Tabiî, Silahlı Kuvvetlerin yurt dı

şında kullanılması, daimî bir görev değil. Yurt dışı 
olduğu için bu hüküm onu da içine alır. 
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7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — (b) fıkra

sında bir süre var : «Sıra tahsisli konutlarda oturan
lar; beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren 
onbeş gün veya yararlanacak başka birisi olmaması 
nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilmişse 
çıkması için idarece yapılan tebligat tarihinden itiba
ren bir ay içinde, emekli olanlar, istifa edenler için 
iki ay» dedik. Bunlar kimler? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sıra 
tahsisli konutta, oturmakta iken beş yıllık süreyi ta
mamladı, ancak... 

BAŞKAN — Çıkmadı; esasında beş seneyi dol
durunca çıkması lazım; ama, çıkmayınca 15 günlük 
bir süre veriliyor ona. Öteki de, mesela, beş senesini 
doldurmuş; fakat yerine gedecek başka kimse yok, 
boş duracağına otur, denmiş. Ama, birisi tayin ol
muş gelmiş... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ona 15 
gün dedik. 

BAŞKAN — Buna bir ay dedik. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu süre 

biraz kısa değil mi? 

BAŞKAN — Bu, benim anladığıma göre şundan 
doğmuş : Birisi beş sene sonra boşaltacağını bili
yor, «benim beş senem doldu» diyor, ona göre her 
şeyini hazırlaması lazım. Fakat ötekinde, gayri muay
yen zamanda, puanı yüksek birisi oraya tayin edili
yor, o gelir gelmez, «boşalt» diyorlar. İşte bunun için 
«15 gün içinde boşaltamaz, buna bir ay diyelim» de: 

misler. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

bu tarih galiba eskiden iki aydı. 
BAŞKAN — İki ay mıydı bu da? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, iki ay idi, Sayın Cum
hurbaşkanım. Yani, normal oturma süresini tamam
layanlar iki ay sonra çıkıyorlardı. Halbuki giriş ve 
çıkış tarihleri belirli olduğu için, kişi hazırlığını bu
na, göre yapar; onun için 15 günlük bir süre yeterli
dir, diye düşündük. !" 

BAŞKAN — O öyle, onda hiç şüphe yok da, 
«diğeri nasıl olacak?» diyor Genelkurmay Başkanı
mız. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Diğerleri için böyle bir durum 
yoktur, Sayın Cumhurbaşkanım. 
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ı BAŞKAN — Ne kadar oturacağını bilemiyor ar
tık, her zaman tetikte duracak. Pek ender olur ya, 
bu. Çünkü, birisi başka bir garnizondan gelecek, pua
nı da yüksek olacak yahut sıraya girmiş olacak; o 
zaman sözkonusu olur bu durum. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Bu gibi durumlara cevaz ver
mesi bakımından bu şekilde düzenledik efendim. 

BAŞKAN — O da iki ay olabilir ama, bir ay 
olarak konmuş buraya; o da iki ay olsa daha iyi olur-

I du. Emeklilik, istifa falan olursa, o zaman iki ay içe-
I risinde olacak. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Başlangıçta bu durum kendi
sine söyleniyor, şartlı olarak giriyor. 

BAŞKAN — Ama, esasında emeklilik deyince, o 
şahıs ne zaman emekli olacağını biliyordur; ona da
hi iki ay vermek doğru değil. Ben şu tarihte emekli 
olacağım diye biliyor o. Diğeri, o bir ay verdiğimiz 
kişi ise hiç bilmiyor. Artık, burada oturacak kimse 
yok, sen burada otur dedik ve süresini uzattık onun. 
Aradan altı ay geçti, birisi geldi, puanı da yüksek; 
«çık» dediler. Ona bir ay veriyoruz. Bu iş gayri adil 
oluyor. 

I İstifaya gelince; istifa eden de öyledir; «Ben şu 
I tarihte istifa edeceğim» diye düşünür ve ona göre ha-
I zırlığını yapar. Onda da iki aya ihtiyaç yok esasında. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bunlar ekseriya başka yere gide-

I ceği için ve şimdiki mevzuat da iki ay olduğu için, 
I tayin ve emekliliğini isteme suretiyle, istifa suretiyle 

oluyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, bun-

I ların hazırlıklarını yapabilmesi bakımından. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Ama, bunların gittiği yerde maddî 
şartların tesiri de oluyor. Öbürü ise beş senesini ta
mamlamış, artık süresi bitmiş. 

BAŞKAN — Bitmiş de, oturuyorsunuz. Beş ay 
oturdunuz, bir gün birisi geldi «hadi boşalt» dedi. 
Ona burada bir ay denmiş, ona, da iki ay demek la
zım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Beş sene altı ay oturmuş veya 

I altı sene oturmuş. 
I BAŞKAN — Oturma bakımından değil de, ev bul

mak bakımından. Yoksa haklı, tabiî boşaltacak. Şe
hirde dolaşacak, bir ay içinde ev bulabilir mi, bula
maz mı falan; zorluk orada. 

I Eskiden bu iki ay mıydı? 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hepsi iki 
aydı. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, iki aydı. 

BAŞKAN — öyleyse gene iki ay yapın. 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Eski mevzuatlarımızda, yarar
lanacak başka birinin olmaması halinde otunnaya 
devam etmesine imkân verebilecek müsait bir hü
küm yoktu ve böyle bir düzenleme de getirilmemişti, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bunu yeni koydunuz? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Yeni koyduk. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHJNKAYA — Efen
dim, askerlerde bu olur da, sivillerde acaba nasıl olur? 
Bizim için tamam; çünkü biz ara, tayinleri pek yap
mıyoruz; ama sivil teşekküller bu tayinleri yapıyor
lar. 

BAŞKAN — Tabiî, onlar her ay tayin yapıyor
lar. Ama onlarda da oturtacak kadar lojman yok. 

Hepsi iki ay olsa daha iyi olacakmış ama, öyle 
yapmışlar. Zaten yapılacak tebligatı da bir hafta, 15 
gün gecikitrirler; gene iki ay olur o. Çünkü, «kendi
sine tebliğ tarihinden itibaren» diyor; işte bu tebligatı 
1 0 - 1 5 gün geciktirirler mesele kalmaz. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Konuttan çıkarılma 
MADDE 8. — Konutlar; 7 nci maddede belirti

len süreler sonunda boşaltılmaz ise, tahsise yetkili ma
kam tarafından ilgili mülkî veya askerî makamlara 
başvurulur. Bu başvuru üzerine konut başka bir bil
dirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak 
bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya 
karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru 
boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz. 

Konut tahsisine yetkili makam tarafından kendile
rine tahsis yapılmadan konutları işgaj edenler veya 
tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bu
lunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki 
diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, 
genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranış
larda bulunmakta ısrar ettiği tespit olunanlar hak
kında da yukarıdaki fıkra hükmüne igöre işlem ya
pılır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Konutların nitelikleri 
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren kurum 

ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları 
konutların brüt inşaat alanı 2487 sayılı Toplu Konut 
Kanununda sosyal konut için belirtilen alanı geçe
mez. 

özel tahsisli konutlar ile yönetmelikte belirlene
cek görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Burada, «inşa edecekleri veya satın 
alacakları konutların» diyor. Kiralanacak nerede? 
Halbuki deminkinde kirayı da koyduk, değil mi? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Kira biraz muvakkat oluyor da efen
dim onun için böyle düşündük, öbürü Devletin majı 
oluyor; inşa ettiriyor, satın alıyor, sosyal konut tipi 
olsun diye düşündük efendim. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR İMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Uygun şartlarda bulunmayabi
lir diye düşündük, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buraya da gene, «Bu kanun kapsa
mına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri ve
ya satın alacakları veya zorunlu hallerde kiralayacak
ları» ibaresini koyarsak olur. «Zorunlu hallerde ki
ralayacakları konutların brüt inşaat alanı, 2480 sayılı 
Toplu Konut Kanununda sosyal konut için belirtilen 
alanı geçemez» demekle «100 metrekareyi geçemez» 
hükmünü mü ifade ediyoruz burada? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet. Yalnız ileride değiştirilir 
diye 100 metrekare demedik efendim. 

BAŞKAN — Yani onda şimdi halen «100 metre
kareyi geçemez» hükmü var? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, 100 metrekare. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Buraya, «veya zorunlu hallerde ki
ralayacakları» ibaresini ekleyebiliriz efendim. 

BAŞKAN — «Kiralık» kısmı yok burada. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) —-• Sayın Cumhurbaşkanım, başlangıçta 
müzakere edildiği veçhile, hatırlayacaksınız, biz kira
lama keyfiyetini, kısıtlı hallere, özel tahsisli konut
larla görev tahsisli konutlara inhisar ettirmiştik. 
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BAŞKAN — O altında var, devam ediyor : «özel j 
tahsisli konutlar ile yönetmelikte belirlenecek görev 
tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz» 
diyor. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendim, zaten özel tahsisli ve görev 
tahsisli konutlar dışında kiralama usulüne gidilmeye
ceği noktasından hareket ettik. j 

BAŞKAN — «Yapmak istemiyoruz» diyorsunuz? j 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Evet bu usule gidilmeyeceği noktasın
dan hareket ettik. Artık burada kiralama olmaya
cak. Altındaki fıkrada da, özel tahsisli konutlar ile 
yönetmelikte belirlenecek görev tahsisli konutlar za
ten bu hükme tabi değil. O zaman mesele kalmıyor. 

BAŞKAN — Yani, «biz kiralayacaksak, zaten özel 
tahsisli veya görev tahsisli konutlar için kiralayaca
ğız, ötekiler için zaten kiralama mevzubahis değildir» 
diyorsunuz? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — Peki. 
9 uncu mailde üzerinde başka söz almak isteyen?.. | 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yasak hükümler 
MADDE 10. — Toplu iş sözleşmelerine ve özel 

sözleşmelere bu Kanuna, aykırı hükümler konulamaz. 
idarî yetki kullanımı yoluyla bu Kanuna aykırı işlem 
yapılamaz. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerinin uygulan

masıyla ilgili usul ve esaslar; Kanunun yayımı tari
hinden itibaren üç ay içinde, Maliye Bakanlığının 
koordinatörlüğünde, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, 
Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji ve İmar ve İskân 
Bakanlıklarıyla müştereken hazırlanıp, Bakanlar Ku
rulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanır. 
BAŞKAN — Üç ay içinde bu kadar bakanlıkla I 

koordine yapacak, çıkaracak!.. Altı ay deseniz gene 
çıkaramaz. Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakan- 1 
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lığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, imar ve iskân Bakanlığı gibi 
altı bakanlıkla ayrı ayrı koordine edecek; çıkarabilir 
misiniz? 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Malîye Blalkainılığı 
Temsillaılsi) — iSayın Cutmmuırlhaislkainıon, biz bumu üç 
ıay içıMe çıkaralbillliırdlilk; fıaiklalt, taıkdiiır buyuracağımız 
veçhile çöik Ibüyük IbÜır değiışüküıiık olacağını uımuyoıruz 
aımıaı yeni Mır hülkıülmıet dlöneimüne girıiıtaektediır; yemi 
Hükümetin 'bizden dialhıa fıaırlküıı iısifcey işleri, beMeylişJterii 
•alabilir. ÖncdlM'eriimiziı talyum eltaııek'fce güçlük çekebi-
flıiiriz. Zalteın yiürlüdük• terimim© bak'tıığnmıız talkdiiıride, bu 
mekamlizma talm amflaımıyllıa, 1984 yazımdan, hatlta 1 
Bkîım 1984'ten iiltlilbiairem çailluşmıaıyıa biaşllıaıyacalk. O ha
klımdan, ©ğar müı'sıaımlalha ^buyuruırsıaınıız, bu üç ayffiıik 
süreyi, dört - beş ve belki ailltı ay yapifcıği'rnızldiaı Türık 
|biünoifcna!sıîsime ralhat düşünme imkânı verilimiiş olur, 
dnyo Idüşüındlülk. 

TalIddiirUıarinliize aırz ediyorum efendüm. 

BAŞKAN — Üç ayda mümkün deği:ll. 
Buyurun, 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 

Kornlilsyanu Üyesi) — Sayım Cumhuırlbaışjkıamıım, 'kamun 
uygulanmasını geçıiş dlöıniömü liçıiın 'bir takvimle bağladık, 
1.7.1984'iten iltiilhaıreın Kira Biıriim Bedfâlterıilnıim, bu Ko-
mıilsyonca tespit edilîen bedellerim aitarnaısııma ve giıder-
teriiın de yine kurulm 've Ikuruıluşılaınmca kaırşııilamınaısıına 
bu itıaırüı'ten iltilbarem bıaşiiaınaaaktır. Bunla geçiefciimıesfi 
İçim biır süre 'gertekM; em az ilki ay önceden bu isterdin 
•ŝ nuçlaradırılîmalsıı toıim. Yani 5 imci aydan önce yö-
•neltmelltiğiin çıkaınlîimaSiı gerekiyor. Yönetimeılıik çıkaırıi'İ-
dıktam sonra kira tespit komisyonu teşkili eldâlecek ve 
yönıetmdlk ösaisHarnaa göre kinallıaırı tespit edecek. Bu 
medenile de komisyonum teşkiıli içim İde bdır aylık bür 
siüro gerekli. 

BAŞKAN — Önlümüzde 11 inci ay ve 12 nci ay 
vaıı% 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Beş ay diyebi
liriz. 

IBAŞKAN — Beş ay dersek tam Nisanı bulur. 
Aralliık, Oçalk, Şubat, Mart ve Nisanım sianulnfda,; Ma
yıs ve Haiziraın, İki ay zamıan 'kalır.' 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliliye Bakaımlığı 
TemsüiMısü) — Beş ay dersek Nisan ortası oluyor efen
dilim," 

BAŞKAN — Oradaki «Üç ayı» «tbeş ay» olarak 
ıdüzeıljtellirrt. 

11 iino'i ımaldde üzeranıde sıöz aHmak «isteyen var mı? 
Yo!k< 
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Bu süreyi «beş ay» oflıaıraık dlüzıölbti'k. Bu şekü ile ı 
maldıdleyi oyilaırııiMza sunuyorum : Kabul edenfler... Bt-
meyaatar... Kalbul dd£ım!iştık\ 

12 indi maddeyi dkütuyoırum : 
Yürürlükten kaldurıllian hükümler • 

MADDE 12. — 1.7.1944 tarihi ve 4626 saıyılk 
Memur Meskenleri İnşası Haklkında Kamunun 5 'İndi 
ımıadddsi, 9.7.1953 tarihli ve 6126 'Say* Memur Mes-
ıkenllarİ inşası (Hakkımda 4626 sayılı Kanuna Bk Ka
mun, 25.12.1953 tarih ve 6200 sayılı Devlet Su îsferi 
Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun 52 nioi maddesi, 29.12.1960 'tarihi ve 190 
sayılı MİM Savunma 'Bakanlığımla Muhassas Dojmaın- I 
•tamım 'Balkım, Onanım, İdlatmte ve Muhafazalılarına Diaıiır 
Kanun, 14.7.1965 teli vie 657 aayıfb Devlet Memur
ları Kanununun 194 üncü maddesi, 27.7.1967 'torlih 
Ve 926 saıyullı Türik Siılahlk Kuvveit'lıerli Personel: Ka
nununun 184, 185 ve 186 net maddeleri ve 'düğer ka- I 
nunlarım t>u ikanuna laylkım hükürntani yürürlükten kal-
dıriîmıışltıır. I 

Kamu koirtultlliarımııın tabJsıisi ve idaresine iliifkiın hü- I 
kümler lihltiva «den düğer 'kanurJlaTiin bu Kamuna ay-
'kırı hükümleri uygulanmaz, 

BAŞKAN — 12 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, 

Maddeyi öylîlaımnızıa sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etaeyanleır... Kabult ediıknlipir, 

Geçici mıaldde İli okutuyorum : I 
GEÇİÖt MADDE 1. — Bu Kamunun yürürlüğe 

girmesİından önce kamu (konutlarıma 'girmiş follamfar-
dam, durumu 'bu Ikaınunun 11 imci tnaddıasine göre çı-
ıkaırılliaoalk yönetlmdlıiikte belirlenen esaslara uymayan
lar, yönetmeliğin yürürlüğe girmelinden itıibiaıren İki 
ay idinde komutu boşjaPJtıiırliaır. 

Bu süre içinde Iboşalltmayarttaır hakkımda da 8 imci 
mıaJdlde 'hükmüne göre işfldm. yapııhr. 

BAŞKAN — Yani o faırk, parayı veırmeyenller fa
kın değil mi? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Görev talhisisiM ve özel tahsilsl 
konut kapsamlına giırmeyenler efendıim. | 

(BAŞKAN — Geçici 1 inci mıadde üzleırtlınlde söz 
alîımalk isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kıalbul edenlteır... 
Etaayariar... Kalbull edömlişife 

Geçidi 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhurbaşlkaınlliiğı Kon

seyi Üyelilerine ve Mlffî Güvenllıiık Komiseyi yöneltliımıi 
dönemindeki Başlbakana özel nitelikli (konut tahsis j 
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edilir. Bu konutlllaır idin 'de bu Kanunun 5 'indi mad
desinin 'beşinci fıkrası hükmü uygulaınır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz aıl-
m,alk isteyen?.. Yoik. 

Maddeyi oylîaramıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Brimeyartlar... Kalbull edliflmiiştiır. 

Geçidi 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MAIDDE 3. — Bu Kanunun 12 noi 

maddesiyle yürürlükten kıalidıırian kanun hükümrjetri-
ne dayanılllaırıak daha önce çıkarıilırmış bulurtam yömdt-
mdlilklıeınin (bu Kanuna aıykıırı olmayan hüikümüleriiın'iın 
ve 190 ısaiydıı Kanunun uygulaınmaıs'imıa 30.6.1984 ta
rihine kadar devam olunur. 

BAŞKAN — Geçicıi 3 üncü madde üzerinde söz 
atmak isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul eder/er... 
Btimeyanlar... Kalbull edlilmiişltu'ır. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1984 yılma mahsûs Kira 
'Birim ©edeleri, Komfeyonca 1.4.1984 tarihine kadar 
tespit edilerek, (takvim yıllı başlaıngıcDna bagAı kaılmak-
sızm, 1.7.1984 tıariilhindeın itibaren uiyguSanır. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinlde söz 
aömıalk isteyan?.. 

'Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Mal'liye Biakanıhğı 

Temsıilcisıi) -^ Sayın Cumhurbaşkanım, beş ay deidliik-
'ten Siönrıa yöneltadlüğiın ıtespliltıiıhi, bunu da 1.5.1984 ide-
mdk llıaızım-. 

'BAŞKAN — 1.5.1984 taırih'ine kadar itespöt ödi-
îeırdk, değil mi? 

ERTUĞRUL KUMOUOĞLU (Mıalıiye Blaikainilıığı 
TemslMsıi) — IMaddefller açnsıındıâın öyle oîlrması lazım. 

BAŞKAN — iBunu «1.5.1984» diye düzeıltiyoruz 
efendim: 

(Madde 'üzerinde Ibaşka 'söz ailmak isteyen?.. Yo'k. 
Mıalddeyi, 1.5.1984 olarak. düzelltilmiş .şato)ii dite oy-

ılarmızia sunuyarum : Kabul edenler... Etmeyenikır... 
Kalbull ed3îmi§ltör. 

13 üncü maddeyi okuıtuyorum : 
Yürümllük 
MADDE 13. — Bu Kanunun 5 ineli madde altın

cı fılkra hükmü iilıe 6 mcı maldlde hükümilıeri 1.7.1984 
ıtanihlinde, 'diğer hükümleri yayıımıı tarihimde yürür-
ll'üğe 'güırer. 

'BAŞKAN — Niye onlîar öyte? 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 

Komisyonu Üyekİ) — ,Şu anda kiriailıarıın, mismuırllaırın 
laiytklklllaraırida'n bor/dino üzarıi!n>den kesıiılmek suırıatıilylte, 
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ıgeniöl Ibütçey© d a h i İdarelerde Hazineye ıirat kayıde-
ıdtilleoeği, Idiğdıflıerinin ide 'kendi bütçelerine liıralt kayde-
dıileeeğlinıe dalir hüküm. 

BAŞKAN .,— Omlar 1 Temmuz 19841ten itiifca-
'ren< 

KURMAY BÎNBAŞI YAŞAR EMRE (Jh'tıiSas 
Kbmtfsiyolnıu Üyetsa) — Evet, o zamana kaidaır o şelk'iMle 
deviaım ötisün, idiıyie efendilim. 

(BAŞKAN — O tonilhltan sorara?.. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Kömıîsyomu Üyesi) — Bu kanun hükümlerime uygun 
olarak yütfiimleye faaşlliayaJaaık, Sayım GuımhuiTbaşikanıım. 

BAŞKAN — Yemi eşanlama göne zaten 1 Temlmuz-
<da 'geolıliiyor. 

• KURMAY BÎNBAŞI YAŞAR EMRE <fflhtöaaB 
Komisyonu Üyösii) — Evet ©fendim. 

'BAŞKAN — 13 üflcü madde üzerümde söz alîmak 
lislteyen?., Yok. 

iMaddeyi oylaınımıza sunuyorum : Kaibul ©deınfer... 
Etimieyeralar... Kalbui! edlmlişltlir, 
14 ÜnCü maddeyi okultuyorulm : 

Yüirütaio 
'MADDE 14. — Bü Kiatnu'n hıilkümteninıi Balkanlar 

Kurulu yürüttür. 

'BAŞKAN — 14 itaöü madde 'ülzarinlde söz ataaik 
lislteyen?.. Yok. 

Maddeyii oylarımıza sunuyorum : Kaibul' ©demler... 
Etmeyenillar... Kalbull ediılmlişltlir. 

Tasanınım ıtüırriünü oylarımıza sunuyorum : Kaibull 
edenler,., Etmeyenler... Klalbull1 edimliştıir. 

©öylede, Devîdtiin'hlJrçok kuruluş ve fcurumlaırım-
da ayrı a'yuı 'sıtaltüar oırltadan ikalllkimıiş otLdu, herkes 
aiynı ©sa'sa ıtalbi oSdu. Biınblinlarilnıi ıkaskaını'yorltaırdı; o 
da orltaldan kalktı ve ıJyii oîdu. 

ER/TUĞRUL KÖMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı. 
TemsSsfoM) — Teşekkür- ©deniz, Saıyıın Cumhurbfeüşjka-
Illlffl^ 

7. — 17.6.1982 Tarihli ve 2684 Sayılı Temeleği-
tim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğ
renci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardım
lara İlişkin Kanunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi ve «Temeleğitim» Deyiminin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (i] 640) (S. Sayısı : 
720) (1) 

>(1) 720 & Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemdımiizaın yedinci sı/rasım'da, 
17.6.1982 Tarihti ve 2684 sayıiı TamıeleğMım ve Or
taöğretimde Parasız Yalfcıık veya Butrsılu öğrenci 
Okutma ve BuınJıara Yapllatoak Sb&yaft Yaındıimllıaıria 
İlişkin Kanunun 5 M (Maicfdtesioe 'Bir Fıikıra Ekilen-
mösıi ve «Tem©teğilt!im>> Deyim'inıiın Değlişlfciılmıeisi Hak-
(kı/nida Kanun Tasarısı ve Mil î Güvenlik Koraseyli îh-
tiisals 'Komisyonu Raporu yer aflkvoır. 

Bu ırapor, 720 sııra sayıisı ile 'baisıihp dağııtıilımııjşıtıır. 
thltîsias Kornlfeyoınu Sözcüsü ve Sayam Bakan yer

lerimi alîdiaır. 
IKanUln tosamsıımiın tümlü üzerinde görüşme açılıyo

rum. 
Söz aiîlmalk İsteyen var mı? 
'Buyurum Komisiyom Sözcüsü. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (th-

flisas Koimlis'yonu Üyösii) — Sayım Cuımhuirbaşıkamım, 
2684 fsıayılîı Kamunun 5 inci Maddesin© Blir Fukra Ek-
ılanimesii ve «Temeleğilüiım» Deyiminlim Değiştiriilımesii 
HalHktnda Kanun Tasarısı, Batı Tralkya'dlalkü Türk 
'toplumunun çoculktaıruna eğitimi Ve öğretim Arnikamı 
ısağlıamalk, Tüırlkıiye'de bunların parasız ve burslliu 'oku-
ım'aiîaırıınıı ıdüzlanlUemök amacıyla hıazıırllıanmış ve Ko-
mîsyonumuzca 'da laiyraan Ibanıümsanmıiiştiır. Ancak, 1'674 
sayılîı 'Kanunum ibaşjllığıırtda ve mötn'inde «temeteglÜtliım» 
deyimi geçmektedir. Anayasamızda egitliim öğteîûm 
malkkuyla ıjlî illi Iböl'üimde ibu «ilIlköğreîtL'im» oihırak yiar 
aiîmı^tıır. '2684 salyıtfo Kanulnıda ve düğer ikanunllıaııida 
geçen «temeiieğitiîm» Idöyimıinıin de burtdan böyll'e «iilık-
öğretim» dlarak düzenllenmesıi şeklimde ıtalsanya brJr 
madde idalha ilave ederek ıtensıipillenine sunuilmuştur. 

'Arz ©derim. 
BAŞKAN — flaşka söz islteyan var mı? Yok. 
Tümü uzeüimde'ki görüşlmefer tamaimlîammi'ştıiir. 
Maiddöliere geçSlîmesıi hususunu oylarınıza 'sunuyo

rum : Kabult ©demler... Eltimeyanlar... Kabul edıilmii'ş-
•tir. 

1 linoi ma'ddeyi okuituyorum : 

17.6.1982 Tfirihîi ve 2684 Sayıh Tejmel eğitim ve Ortaöğ
retimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanu
nun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve «Te-
meleğitim» Deyiminin Değiştirilmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı 
'MADDE 1. — 2684 sayııh Teraeteğiitim ve Orta-

öğrebîmide Parasız' Yaitıih veya iBuirslü öğrenci Okut
ma ve Bumlliara Yapiteoak Sosyal Yandımılara lîlişlkin 
Klanunun 5 'iınoi maddesüine aşağıdaki fı'kra ekHianmiş-
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«Ayraca, MM EğMan Baikamtoğunca belirlenecek 
esaslar ve Ikontlenjan dahilimde, Baişba!kaniı&ın müsa
adesi aılınaıraik yabancı uyruklu öğlencilere de sınav
sız olanak parasız yatılılık hakiki tamıtnablLllk.» 

BAŞKAN — 1 ıinci madde üzeninde söz almak is
teyen var mı? 

'Buyurun.! 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Yaban

cı uyruklu» tabüri biraz geniş; buna her şey gıirebi-
llffir. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ih
tisas Kldrrisyonu Üyesli) — Sayım CumhiM^aşkanıırn,, 
burada Ikastedllen «yabancı uyrulklu» deyilmi, Tüıikd-
ye duşunda Ibuilunaın sioydaısjbraımız için düzelenmiş, 
tasarımım ama gerekçeslinde die bu lifaldle edlmıiştir. 
Alma, buraya açık dlaralk ikoymanım mahzurlu oldu
ğu değdrllendM'lldi ve ıbu şekilde Icaıldı. 

ORGENERAL NURETTtN BRSIÎN — Böylece 
zapta geçrnliış oldu. 

(BAŞKAN — Yani, esas kastımız odur, Trakyalı 
TütMar liciındiir. Ama yabancı uıyrulklu bunlar, ne ya-
patau 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşjkaınam, başka ida ototoill'ir. 

BAŞKAN — Olabilir, mesela, dost Pakistan veya 
başka 'bir 'dtervffiett «parasız okusun» dliyebifr. TÜTÜC de 
olmayabilir, belkü çok doslt bir üllke, mıesella Bamgla-
dteş, «yalbaıncı uyruklu» dönünce girer. Flalkaıt, bundan 
esas (kastımız, Türk asıMı dlup, yabancı uyruklu ollaın-
Uardur. 

ISEDAT GÜNERAL <Müllfi Güvenlik Koniseyi Ge
nel Sekreterli) — Bunlarda da varmış. 

BAŞKAN — Var da, o zaman unutulmuş, kby-
madıik; şümdü silkinti çıikitı, 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bir türlü sığdııramadik, çolk çalnşıüdı. 

BAŞKAiN — 1 <inöi madde üzenimde başka söz is
teyen var mıı? Ydk. 

. . • > . . . 

Maddeyi ovUaıramza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenikır... Kabul edimlşttir. 

2 nci maddeyi okultuyarum : 
MADDE 2. — 2684 şayia TemelegJtim ve Orta

öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okut
ma ve Bunlara YapıSacaik Sosyal' Yardımlara Mşkiin 
Kamumda ve dülger İkamunflaırda geçen «Temdeğitıîm^ 
deyimi «İlköğretim» olarak degişJtMJmilştir. 

BAŞKAN — Yani, «İlköğretim» Aokül ve or 
taolcü! otluyor. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— iî'kisıimi kapsuyor. 

BAŞKAN — 2 nci maıdde üzerimde söz alknaik 
isteyen var mı? Yoflc 

Maddeyi oyUlaramza sunuyorum : Kabul edönter... 
Elmeyeülîer... Kabul edtiilrnJîşjtlkY 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Y ü r ü r » , 
MADDE 3. — Bu Kanun yaylımı taniıhdnde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzenimde söz aflmaık 

ilsteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenüer... 

Emmeyenler... Kafaull ©dümüştir, 
4 üncü maıddeyli okultuyorum : 
Yürütme 
MADDE 4. — Bu Kanun bükürMeranıi Bakamû-air 

Kurulu yürütür, 
BAŞKAN —• 4 üncü madde üzeninde söz allmaik 

isteyen var m»?. Yolk. 
'Ma'ddıeyi oyBıarıırazıa sunuyorum : Kabul edenföer... 

Etmeyenler.,. Kalbul ©d'ümaştk. 
Tasarımın tümü üzerimde söz aümaik listeyen var. 

mı? Yok. 
TaSaırııının tümümü oylarımıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edfllmiişiöir. 
Bugün dcim görüşülecek başka konu buluınmaıdı-

ğLrtdtan, bMahlara Itespfit edilecek gün ve saatte topla n-
malk üzere birflleşlimli kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

t>W<i 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

.1*1 İNCİ BİRLEŞİM 

9 Kasım 1993 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. -r- KANUN TASARI VE TEKLfFDERİ 
,1. — 20J2J9G8 Tarihli ve 1005 Saitli İstiklâl Ma-

daflyaisı VıeriHmliş Bullunaınllara Vıaıtanî Hizmet Tetrtd'biitı-
ıden Şeref Aylığı Bağlamımaısıı 'HaiklkıınJdia Kamumun İkfi 
Maddesinin Değî türiillmesi ve Kjaınfuına İki Geçrid 
Madde Eklenmesi BakDcımlda Kanun Tasarısı ve Mil
li! Güvenlik Konseyi İBÜfcçe - Pliain Komliısyonu Raıporu. 
(1/634) ı(S. Sayıaı : 712) 

2. — 20.2.1968 Tarife ve 1005 Saıytft'Kanunun 1 
ve 2 moi Maddelerinde Değişftkffik Yaipıfflmaıaıma' Dair 
Kamun Tdkjîifiinfin Daraşmıa Meclisince Reddolunan 
Metni ve Mlilî Güvenlîik Köınseyi iBütçe - Puanı Kö-
rafeyianu Rapiartu. (D. MieOM : 2/64; M. G. Konse
yi : 2/121 )<D. Meölıiısü S. Sayısı : 364; M. G, Konse
yi S. Sayısı: 577) 

3. — 8,9.198$ Tarih ve 28®6 Sayik-Devlet- İhale 
Kammunun 94 üncü Maddesinin fb) Bê d̂ fvin E>e-
ğ^tini'lmesine Dair Kanun Teklifi ve M'Mî Güven
lik Kodseyi Bütiçe - PUajn Konıiisyonu Raporu. (2/163) 
(S. Sayısı : 721) 

4. — 25 Eylül 1981 TaıHih ve 2528 Saıyıdı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değiş 
lik Yapıiknası Hakkrnda Kıanun Tasarısı ve MIH Gü

venlik Konseyi Bülfcçe - Pllan Kornlisyonu Raporu. 
(1/641) (S, Sayısı : 722) 

5. —. MJMi Güvenlik Kurulu ve MM Güvenlik 
Kurulu Gemdi Selforetertliği Kamunu Taisaımsamım Daınış-
ıma Meclisince Kalbull Olunıan Metni ve Mülllî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec-
ıltisi :- 1/747; M. G. Konseyi : 1/618) (D. Meclis» S. 
Sayısı : 587; M. G. Konseyi S. Sayıısı : 702 ve 702*ye 
1 imci Ek). 

6. — Kaimu KonuClaırı Kanunu Tasarnsınıın Da
nışma Meclisince Kalbul Olunan Metni ve MilMî Gü
venlik Konseyi fhlttilsaıs Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/142; M. G. Konseyi : 1/563) (D. Meclîsi S. 
'Sayısı : 161 ve 161 'e 1 linçi Ek; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 724) 

7. — 17.6.1982 Taliühl ve 2684 Sayülı Terneîeği-
•töfcn- ve Or̂ talögııetiaTiıde Parasız Yaıtriı veya' Buaaılu öğ
renci ÖfoutJmla |ve iBurüana YapiJacaik Sosyal1 Yflirduım-
lara İlişiklin Kanunun 5 inci Miaddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi ve ^emeîeğitirn* Deyimüniın DeğiltJürülm'eafi 
Hakkırtda Kanun Tasarısı ve Mülî GüveMik Kon
seyi IhİtÜsaıs Komisyonu Raporu. (1/640) (S. Sayı&ı : 
720) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 712 

20 Şubat 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş 
Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kanunun Birinci ve İkinci Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bir Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (1 /634) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 Ağustos 1983 
, Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1566/05797 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.7.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «20 Şubat 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Yerilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci ve İkinci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bir Ek Madde İle Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim, 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

20.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunla, Millî Mücadeleye iştirakleri nedeniyle İstiklâl Madalyası verilmiş 
Türk Vatandaşlarına şeref aylığı bağlanmış, bilahare bu Kanunu değiştiren 27.4.1976 tarihli ve 1985 sayılı 
Kanunla, Kore'de fiilen savaşa katılanlara da belirli esaslar dahilinde aylık ödenmesi kabul edilmiştir, Aylık öde
me dışında her iki nitelikleri haiz vatandaşlarımıza bir takım sosyal imkânlar da sağlanmıştır. 

Bilindiği gibi 1976 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında 1 inci ve 2 nci Kıbrıs Barış Harekâtları icra edil
miştir. Ancak bu harekâta fiilen katılanlara ise herhangi bir maddî ve sosyal imkân tanınmamıştır. !Bu açıdan 
Kore'de savaşanlarla, Kıbrıs'ta savaşanlar arasında eşitsizlik bulunmaktadır. Bu yüzden 1974 yılında Temmuz 
1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına, Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılan Türk vatandaşlarına da benzer 
imkânlar tanınması zorunluluğu duyulmuştur. Acak bu uygulamanın Kıbrıs'ta fiilen görev alanların tümüne 
yansıtılması, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları arasında ayrıcalık yaratılmasına sebep olacağı düşünülerek, 
tanınan maddî ve sosyal imkânlardan yararlanacak kişiler sınırlandırılmıştır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin asıl görevi Türk vatanını korumaktır. Bu amaçla teşkilâtlanan, barındırılan, giy
dirilen ve eğitilen Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına, belli bir harekâta katıldıklarında ımaaş bağlanmasının 
olumsuz bir uygulama olduğu ve Kore savaşına katılanlar gibi Kıbrıs Barış Harekâtına katılanlara da hayatta 
bulundukları sürece aylık talhlsisi, bundan sonra ortaya çıkabilecek benzer durumlarda da aynı yolun takibini 
gerektirecek 'bir basamalk haline geleceği düşünülmektedir. Böyle bir uygulama silâhlı kuvvetlerin var oluş 
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amacına ters düşecektir. Bu gibi hallerde aylık ödeme yerine belirli bir miktar tazminat ödenmesi ifa edilen 
görevin icabına daha uygun bir hal tarzı olacaktır. 

Bu nedenle, gerek Kore'de savaşanlara, gerekse Kıbrıs Barış Harekâtına katılanların bir bölümüne, bir defa
ya mahsus olmak üzere belirli esaslar dahilinde tazminat ödenerek, aylık ödeme acısından 1005 sayılı Kanun ile 
ilişkilerinin kesilmesi gereği duyulmuş ve tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

Tasarı Kanunlaştığı ahvalde Kore'de savaşmalarından ötürü 1005 sayılı Kanuna göre aylık alan 17 865 
kişiye ödenecek miktar (4 250 TL. X 36 ay) kişi başına 153 000ı TL. dan toplam 2 733 345 TL. dir. 

1 inci ve 2 nci Kıbrıs Barış Harekâtına katılanlardan şdhit olanların yakınları ile harp malûllerine öde
necek miktar ise kişi başına 164 490 TL. dir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede de açıklandığı gibi Kore'de savaşanlar, 1005 sayılı Kanuna 27.4.1976 ta
rih ve 1905 sayılı Kanunla dahil edilmişlerdir. Bu kişilere aylık ödeme yapılması, bilahara ortaya çıkan 
askerî harekâtlara katılanlara tanınan imkânlar açısından farklılık yaratmıştır. Bu (bakımdan Kore'de sava
şanlara bir kereye mahsus tazminat verilerek aylık ödeme açısından 1005 sayılı Kanun lile ilişkilerinin kesil
mesi gereği duyulmuştur. Bu yüzden de 1005 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden Kore'de savaşan Türk va
tandaşlarına yapılacak aylık ödeme ile ilgili hükümler çıkartılmıştır. 

Madde 2. — 1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi Millî Mücadeleye iştirak eden ve İstiklâl Madalyası 
verilenler ile Kore'de savaşanlara birtakım sosyal imkânlar tanımaktadır. ıBu maddeye 1 inci ve 2 ncii Kıb
rıs Barış Harekâtına fiilen Kı'brıs t̂a görev alarak katılanlardan, şehit olanların eşleri ile harp malulü olarak Si
lahlı Kuvvetlerden ayrılanların kendileri ve eşleri ilave edilmiş ayrıca şehit ve harp malulü dışında kalan Si
lahlı Kuvvetler personelinin terhis, istifa, emeklilik gibi nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılışlarını müteakip 
bu imkânlardan yararlanabilecekleri hükmü getirilmiştir. 

Madde 3. — Sosyal imkânlardan yararlanma ile tazminata müstahak kişilerin tespitine ve tazminatın 
ödenmesine ilişkin şekil ve şartların çıkartılacak bir yönetmelikte düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Tasarı İle 1005 sayılı Kanuna geçici 3 madde eklendiğinden, yürürlükteki' metinde yer alan 
geçici maddenin, «Geçici 1 inci madde» olarak düzenlenmesi gerekmiştir. 

Madde 5. — Kore'de savaşan Türk vatandaşlarına ödenecek tazminat miktarının hesaplanma şekli gös
terilmiş ve bunların aylık ödeme açısından 1005 sayılı Kanun ile ilişkileri kesileceğinden, bu hükümler geçici 
madde içinde ele alınmıştır. 

iMadde 6. — Bu maddede de, 1 inci ve 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak: katılanlar
dan şehit olanların eş ve çocuklarına veya anne ve babalarına, harp malulü olarak Silahlı Kuvvetlerden ay
rılanların kendilerine veya bunların bilahara ölmüş olmaları halinde eş, çocuk veya anne ve babalarına taz
minat ödenmesi ve ödemenin hangi tarihler ve miktarlar dikkate alınarak yapılması gerektiği belirlenmiştir. 
Tazminatın ödenmesinde esas alınan başlangıç tarihi 1976 Nisan ayıdır. Kore'de savaşanlara aylık bağlan
masına ilişkin 1985 sayılı Kanun bu tarihte kabul edildiğinden, tazminat ödenecek her iki gruba dahil kişi
ler arasında ayrıcalık yaratmamak için bu tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir. Keza ödenecek 
miktar da, Kore'de savaşanlara ödenen aylık miktarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

iMadde 7. — 1005 sayılı Kanunun 1 inci maddesi son fıkrasına paralel olarak ve ödeme selbebi dikkate 
alınarak düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Kanunun yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 9. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine işaret edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 712) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
T. C. 

Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - \Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/634 1 Kasım 1983 
Karar No. : 278 

MİLLÎ «ÜVENLtK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

3 Ağustos 1983 tarihinde Yasama Organına sunulan «20 Şubat 1968 Tarihli ve 1005 sayılı istiklal Ma
dalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun .Birin
ci ve İkinci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» vKomisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı'nın Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından başlayarak 1953 
yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayat
ta bulundukları sürece, 20.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun gereğince aylık bağlanmış, ayrıca, aylık öde
me dışında her iki gruba ıgiren vatandaşlarımıza bir takım sosyal imkânlar sağlanmıştır. 

Ancak, 1974 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen 1 inci ve 2 nci Kıbrıs Barış Harekât
larına fiilen katılan Türk vatandaşlarına maddî ve sosyal bir imkân tanınmamıştır. ıBu açıdan Kore'de sava
şanlarla, Kıbrıs'ta savaşanlar arasında eşitsizlik bulunmaktadır. Bunun için 1 inci ve 2 nci Kıbrıs Barış Ha
rekâtına, 'Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılan Türk vatandaşlarına da benzeri imkânlar tanınması uygun 
olacaktır. 

IFakat, konuya diğer bir açıdan bakıldığında, Kore'de bulunanlara bağlanan aylık gibi, Kıbrıs Barış Ha
rekâtına katılanlara da hayatta bulundukları sürece aylık bağlanacak olursa, bundan sonra ortaya çıkabilecek: 
benzer durumlarda da aynı yolun takibini gerektirecek bir emsal teşkil edecektir. 

IBu nedenle, aylık ödeme yerine bir defada belli bir miktar tazminat ödenerek bu uygulamaya son ve
rilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Tasarı, Kore'de savaşanlara, Kıbrıs Barış Harekâtına, Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılan Türk vatan
daşlarından, şehit olanların varsa eş ve çocuklarına yoksa ana ve babalarına, barp malulü olarak Silahlı Kuv
vetlerden ayrılanların kendilerine, aylık ödeme yerine belirli bir miktar tazminat ödenmesini öngörmekte
dir. 

Ancak, daha önce 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu uyarınca Kıbrıs Barış Harekâtına katılanlar
dan ölenlerin kanunen bakmak zorunda olduğu kişilere, harp malulü olanların da kendilerine ödeme yapıldı
ğından, bunlar dışında kalanların tazminattan yararlandırılması, dolayısıyla mükerrer ödemeye sebebiyet ve
rilmemesi amacıyla tasarının başlık ve maddeleri yeniden düzenlenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

,Başkan İBaşkan Yardımcısı IKâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKÎNCÎ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

20 Şubat 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci ve İkinci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde ile 

Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1005 sayılı Kanunun 28.4.1982 tarihli ve 2665 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Millî Mücadeleye katılan ve bu sebeple kendilerine istiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk 
vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

Bu aylık, 350 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayı ile çarpılmasından elde edi- , 
lecek miktardır. 

Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hak
kında yukarıdaki fıkralara ait hükümler uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiçbir suretle haczedilemez.» 

MADDE 2. — 1005 sayılı Kanunun 27.4.1976 gün ve 1985 sayılı Kanunla değişik 2 noi maddesıi aşağu 
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Aşağıda belirtilen niteliklere sahip Türk vatandaşları ve kendilerine refakat eden eşleri, 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankası iç hatları vasıtaları (Subaylar I inci, diğerleri II nci mevkide) ile 
belediye vasıtalarından ücretsiz olarak istifade ederler. Askerî ve Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi olur
lar. 

1. Millî Mücadeleye katılmalarından dolayı kendilerine İstiklal Madalyası verilenler, 
2. Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı 1950 yılı Ekim ayından, 1953 yılında imzalanan Pan - Mun-

jon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olanlar. 
3. 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılan

lardan, şehit olanların eşleri ile harp malulü olarak veya diğer sebeplerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılanların ken
dileri ve eşleri» 

MADDE 3. — 1005 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir. 
«Ek Madde 1. — Bu Kanunun uygulanmasına ait esaslar Millî Savunma Bakanlığınca çıkartılacak bir 

yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 4. — 1005 sayılı Kanunun geçici maddesi, «Geçici 1 inci madde» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5. — 1005 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. 
«Geçici Madde 2. — 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından 1953 yılında 

imzalanan Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları
na, almakta oldukları 4 250 TL. aylığın üç yıllık tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere, Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren üç ay içinde defaten ödenir. 

Bunlara Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiçbir nedenle aylık ödeme yapılmaz ve aylık bakımından bu 
Kanunla ilişkileri kesilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödemenin yapıldığı tarih arasında ölenlerin istihkakları kanunî 
mirasçılarına ödenir.» 
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<Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — 1005 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir. 

«Geçici Madde 3. — 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına, Kıbrıs'ta fii
len. görev alarak katılan Türk vatandaşlarından, şehit olanların varsa eş ve çocuklarına yoksa ana ve baba
larına, harp malulü olarak Silahlı Kuvvetlerden ayrılanların kendilerine, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 
aşağıdaki cetvele göre hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tarihini takip eden üç ay içinde defaten ödenir. 

Harp malulü olup da bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ölenlerin istihkakları Kanunun yürürlük tari
hine kadar hesaplanarak varsa eş ve çocuklarına yoksa ana ve babalarına ödenir.» 

1976 Mayıs - 1977 Şubat ayları için aylık tutarı 765.— TL. 
1977 Mart - 1978 Şubat ayları için aylık tutarı 1 020.— TL. 
1978 Mart - 1979 Şubat ayları için aylık tutarı 1 190.— TL. 
1979 Mart - 1980 Şubat ayları için aylık tutarı 1 360.— TL. 
1980 Mart - 1981 Şubat ayları için aylık tutarı 2 125.— TL. 
1981 Mart - 1982 Şubat ayları için aylık tutarı 2 125.— TL. 
1982 Mart - 1982 Aralık ayları için aybk tutan 3 750.— TL. 
1983 Aralık - 1983 Haziran ayları için aylık tutarı 4 250.— TL. 

MADDE 7. — 1005 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 2 nci ve 3 üncü m addeler gereğince yapılacak ödemeler her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaf olup hiçbir suretle haczedilemez.» 

MADDE 8. — Bu Kanun 1 Temmuz 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
26 Temmuz 1983 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Pnof. Dr. İ. öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Mim Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Drt] C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakamı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmaır ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy iş. ve Koop, Bakanı 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
ProfK Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F, İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
S, Side 
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(M. G. K.) 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ''METİN 

20.2.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna İki Geçici Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — 20 Şu'bat 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 28 Nisan 1982 tarihli ve 2665 sayılı Kanun
la değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşılarına, hayatta bulundukları sürece, vatanî hizmet tef tikinden 350 gösterge rakamının her 
yıl bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar ̂ hak
kında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle 'haczedilemez. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Maldalyası verilmiş olan Türk 

vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-
Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları ile 1974 yılında 
Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaş
ları, kendilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarından 
subaylar I inci mevkide, diğerleri II nci mevkide ve belddiye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler. 

Askerî ve Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler. 

, MADDE 3. — Aynı kanunun geçici maddesi geçici birinci madde olarak düzeltilmiş ve kanuna aşağı
daki geçici ikinci ve üçüncü maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 Yılında Tüfk Tugayının Kore'ye ayak bastığı ekim ayında başlamak ve 
1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşla
rına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları 4 250 lira aylığın üç yıllık tutarı, yürürlük ta
rihinden itibaren üç ay içinde defaten ödenerek aylık bakımından bu Kanunla ilişkileri kesilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödemeninyapıldığı tarih arasında ölenlerin istihkakları kanunî 
mirasçılarına ödenir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiç bir nedenle aylık ödeme yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1974 Yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen 
görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına bu Kanunun yürürlük tarihine kadar aşağıdaki cetvele göre 
hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tarihini izleyen üç ay içinde defaten ödenir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel ölenlerin istihkakları ölüm tarihlerini izleyen ay sonuna kadar 
hesaplanır ve kanunî mirasçılarına ödenir. 

Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapılacak toptan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaf olup hiç bir suretle haczedilemez. , 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 712) 



- 7 -
(M. G. K.) 

(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

C E T V E L 

Lira 

,1976 Mayıs — 1977 Şubat ayları için aylık tutarı 765 
1977 Mart — 1978 Şubat ayları için aylık tutan 1 020 
1978 Mart — 1979 Şubat ayları için aylık tutarı 1 190 
1979 Mart — 1980 Şubat ayları için aylık tutarı 1 360 
1980 Mart — 1981 Şubat ayları için aylık tutarı 2 125 
1981 Mart — 1982 Şubat ayları için aylık tutarı 3 125 
1982 Mart — 1982 Aralık ayları için aylık tutarı 3 750 

1983 Ocak — 1983 Kasım ayları için aylık tutarı 4 250 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

»>•<« 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 712) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 577 

20 . 2 . 1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/64; M. G. Konseyi : 

2/121) 
(D. Meclisi: S. Sayısı: 364) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2491 12 Mayıs 1983 

(2/64)12499 
i 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
reddedilen, 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayıh Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanun Teklifi ekli olarak sunul
muştur. 

Saygıyla arz olunur. 

Feridun GÜRAY Özer GÜRBÜZ Fikri DEVRİMSEL 

Mehmet AKDEMİR Halil GELENDOST A. Ali GİRMEN 

Doğan GÜRBÜZ Bekir Sami DAÇE Fevzi UYGUNER 

İsa VARDAL Kâzım ÖZTÜRK 



— 2 — 

GEREKÇE 

1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan - Munjon ateş
kes, Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları, hayatta bulundukları sürece 
vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı verilmektedir. Kendilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları ve De
nizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarından ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ettikleri askerî ve Devlet 
hastanelerinde ücretsiz tedavi edildikleri bilinmektedir. 

Görülüyor ki 1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılanlar yuka
rıda yazılı haklardan yararlandırılmalardır. 

1953 yılından sonra Kore'ye giderek Türk askerî birliğine katılmış olan ve bu birlikte üstün başarıların
dan ötürü kendilerine şeref madalyası verilen Türk vatandaşları, bu Kanun kapsamına alınmayarak mağdur 
duruma düşürülmüşlerdir. 

Burada ikili ayırım yapılmış, sosyal adalete ve Anayasanın eşitlik prensiplerine aykırı hareket edilmiş böy
lece Kore'ye katılan birlik mensupları arasında ikili bir ayırım yapılmıştır. 

Harp devletler arasında yapılan anlaşmaların ihlali başlar ve anlaşmalara uyularak sona erer. Mütareke 
ise; cephedeki kumandanlar arasında muhtelif maksatlarla yaralıları toplamak, tahliye ve ikmal etmek gibi 
geçici olarak yapılan muharebeleri, çarpışmaları kısa zamanlar için kesmek ve ara vermektir. 

Harp hali, Kore'ye Türk birliğinin ayak bastığı andan son askerin geri çekildiği tarihe kadar devam et
miştir. Nitekim bu devreler içinde de bütün birliklere harp hali kanunları tatbik edilmiştir. Çoğu kez müta
reke şartları müteaddit defalar ihlal edilmiş ve birlikler arasında sık sık ateş teatileri yapılmıştır. Pan - Mun
jon Ateşkes Anlaşmasından sonra Kore'ye harbe iştirak etmek üzere gönderilen askerî birliklerde de yaralılar, 
kayıplar ve ölüler vardır. 

Harp halinin devamı sırasında yapılan ateşkes tarihine kadar Kore'ye giden birliklerle bu tarihten sonra 
giden birliklerin de görev ve maksatları aynıdır. 

Üstün başarılarından dolayı kendilerine şeref madalyası verildiği halde, sadece savaşa katılmadıklarından 
bahisle kendilerine maaş bağlanmayan bu asil kahramanlarımızın sorunları unutulmuş ve ihmal edilmiştir. Çoğu 
fakirlik ve sefaletin içine yuvarlanmış, hatta, kendilerine şeref madalyası verildiği halde sokaklarda aç peri
şan dolaşarak dilenmek zorunda bırakılmışlardır. Bu acı manzarayı görmek asil milletimizin vicdanını sız
latmaktadır. Bundan böyle yoksulluğa duçar olmuş kahramanlarımıza Devletimizin gerekli yardımı yapması 
büyük milletimizin namına gerçek bir alicenaplık oluşturulmuş olacaktır. 

1953 yılından sonra Kore'ye gönderilen ve orada çok ağır şartlar altında savaş eğitimleri gören ve bu 
uğurda kanlarını akıtmaya hazır duruma getirilen bu asil Türk vatandaşlarının da; 1950 - 1953 tarihleri ara
sında savaşanların durumuna getirilmeleri ve kendilerine şeref aylığı bağlanması için bu Kanun Teklifini ge
tirmiş bulunuyorum. 
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TEKLİF 

KK2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 20.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Millî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklal Madalyası verilmiş bu
lunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 
son birliğin Kore'den döndüğü 30.5.1971 tarihine kadar fiilen savaşa katılmak için giden Türk vatandaşlarına 
hayatta bulundukları sürece, vatanî hizmet tertibinden 125 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tes
pit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hakkın
da yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiçbir suretle haczedilemez.» 

MADDE 2. — 20.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Millî Mücâdeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş olan Türk 
vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve son birliğin 
Kore'den döndüğü 30.5.1971 tarihine kadar Kore'de fiilen savaşa katılmak için giden Türk vatandaşları, ken
dilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarından subaylar 
birinci mevkide, diğerleri ikinci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler. Askerî ve Dev
let hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/121 16 Mayıs 1983 
Karar No. : 230 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile reddedilen «20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 

1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 
Bilindiği gibi, 20.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunla 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı 

Ekim ayından başlayarak 1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış 
olan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanmıştır. Ayrı
ca, kendilerine refakat eden eşleri Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarında ve 
belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat etmekte, Askerî ve Sivil Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilmek
tedirler. 

Teklif ile, 1005 sayılı Kanun ile tanınan imkânların Pan - Munjon Ateşkes Anlaşması yerine son birliğin 
Kore'den döndüğü 30.5.1971 tarihine kadar Türk Tugayında görev almış Türk vatandaşlarına tanınması is
tenmektedir. 

Daha önce Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonunda görüşülerek reddedilen teklif, Danışma Mec
lisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde Komisyon raporuna uyularak reddedil
miştir. 

Bu konunun, geride bıraktığımız her yasama döneminde devamlı gündeme getirildiği ve hatta komisyon
larda uzun uzun görüşüldüğü bilinmektedir. Kore'ye giden Türk vatandaşlarına aylık bağlama tarihi Pan -
Munjon Ateşkes Anlaşmasından 1971 yılına kadar genişletildiği takdirde bütçeye getireceği yük yanında, 1974 
Barış Harekâtında Kıbrıs'a gönderilen Türk vatandaşlarına da aynı imkânların tanınması elbette yerinde 
bir hareket olacaktır. Ancak, bunlar yapılırken konu nun bütün ayrıntılarını düşünmek mutlak zorunluluk
tur. 

Komisyonumuz, kesin ve kalıcı bir çözümün düşünülmesi ve bir an önce uygulamaya konulması görü
şünde olduğundan bu aşamada Danışma Meclisi Genel Kurulunun ret kararına uyulmasının uygun olacağı 
sonucuna varmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. 

Üye Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 577)) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 721 

8 . 9 . 1 9 8 3 Tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 94 üncü 
Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(2/163) 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 94 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nejat TÜMER 
Oramiral 
Dz. K. K. ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Bu tasarı, Tuzla Deniz Harp Okulu inşaatının tamamlanması ve hizmete açılması ile ilgili 2542 sayılı Ka
nunun, 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu tarafından yürürlük
ten kaldırılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin bu maddesi ile 2542 sayılı ve 22.10.1981 tarihli Kanunun yürürlükte kalması isten
mekte ve Tuzla Deniz Harp Okulu inşaatının tamamlanması ve hizmete bir an önce açılması amaçlanmak
tadır. 

Madde 2. — Söz konusu madde ile Kanunun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmekte
dir. • ' 

Madde 3. — Bu madde ile Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği açıklanmaktadır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T, C, 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 8 Kasım 1983 
Esas No.: 2/163 
Karar No. : 279 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince 7 Kasım 1983 tarihinde Başkanlığımıza havale edilen, 
«8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayılı Devlet thale Kanununun 94 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun kaldırılan hükümler başlıklı 94 üncü maddesinin (b) 
bendinde, «Diğer kanunların (15.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanun hariç) bu Kanuna uymayan hükümleri,» 
şeklinde bir metin yer almaktadır. 
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Oysa, yürürlükte bulunan 2542 sayılı Kanun hükümleri uyarınca halen Tuzla'da Deniz Harp Okulu in
şaatı devam etmekte olup, hizmete açılması ancak ileri ki yıllarda mümkün olabilecektir. 

1.1.1984 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2886 sayılı Devlet ihale Kanunundan anılan inşaatın etkilen
memesi ve mevcut mevzuatın devamında zorunluluk bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Komisyonumuz Devlet ihale Kanununun 94 üncü maddesinin (b) bendinde gerekli düzenle
menin yapılmasını hizmetin devamı açısından uygun görmüştür. 

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 KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 721) 
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TEKUÎF 

8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayıh Devlet İhale Kanununun 
94 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değişürihnesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 94 üncü maddesinin (fo) bendi 
aşağıdaki sökükle değiştirilmiştir. 

b) Diğer Kanunların (15.7.1964 tarih ve 500 sa
yılı Kanun ile 22.10.1981 tarih ve 2542 sayılı Kanun 
hariç.) Bu Kanuna uymayan hükümleri. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

T. C. 
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

8.9.1983 Tarih ve 2886 Sayıh Devlet İhale Kanununun 
94 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1, 
bul edilmiştir. 

— Teklifin 1 inci maddesi aynen ka-

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilimĵ tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir-

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 721) 





MÎLLl GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 722 

25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Kazanından İaşe Edile
ceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (1/641) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 181101-1562105705. 21 Temmuz 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5 . 7 . 1983 tarihinde 
kararlaştırılan «25 EylUl 1981 Tarihli ve 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı ile, Kara Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) tümen ve daha ast kademedeki; Deniz ve Hava Kuvvet
lerinde eşidi birliklerde kıt'a görevi yapan subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlara, 
kıt'alarda fiilen görevli bulundukları günlerde er tabelalarına dahil edilerek sadece öğle yemeklerinin kazan
dan yedirilmesi suretiyle, bir yandan bu personele tabldot hizmeti için ayrılan bina, araç ve gereçten tasarruf 
sağlanmak istenmiş, diğer taraftan belirtilen personel, eratla birlikte yemek yiyeceğinden komuta kademesin
deki subay ve astsubayların erat ile müşterek gaye, birlik ve beraberlik ruhu içinde, onlara hami olma, ye
tiştirilmeleri için her türlü faaliyetleri ile yakından ilgilenerek görgü, görenek ve toplumdaki davranışları hak
kında örnek olmaları ve moral güçlerinin artırılması amaçlanmıştır. 

Tasarı ile ayrıca, eratın subay ve astsubaylarla birlikte yemek yemeleri sağlanarak, istihkakın tümünün 
kullanılmasını ve adilane taksimini temin etmek suretiyle silahlı kuvvetler personelinin fizik gücünün üstün 
tutulması amaçlanmıştır, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının bu maddesi İle Kara Kuvvetlerinde (Jandarma dalhil) tümen ve daha ast kade
medeki; Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşiti birliklerde kıta ıgorevi yapan subay, astsubay, uzman jandarma 
çavuş ve uzman çavuşların kıtalarda fiilen görevli bulundukları günlerde er tabelalarına dahil edilip öğle 
yemeklerini kazandan yemeleri sağlanarak, bir taraftan sayılan personele tabldot hizmeti için ayrılan bina, 
araç ve gereçten tasarruf sağlanması, diğer taraftan aynı personelin eratla dalha uzun süre birlikte kalarak, 
onların faaliyetlerini yakından takip etmeleri suretiyle görgü ve göreneklerinin artırılması imkânı getirilmiş, 
bu istihkakların para veya çiğ erzak olarak verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

«Madde 1. — Söz 'konusu madde ile, sayılan personele çeşMi kanunlarla verilen tayın bedeli gibi diğer 
hak ve istihkakların da ayrıca (ödeneceği belirtilerek kazanılmış halklar korunmak istenmiştir. 
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Madde 3. — İBu madde ile teknik takımdan uygulamaya ilişkin tüm ayrıntıların kanunda düzenleneme-
yeceği gerçeği ıgöz önüne alınarak er 'kazanından iaşe edilecek kıtaların ve personelin tespiti, kazandan ye
dirilme şekil ve usulleri ile muhaselbesmin tutulması esasları ve diğer hususların Millî Savunma ve İçişleri 
Bakanlıklarının müştereken çıkaracakları 'bir yönetmelikle düzenleneceği esası getirilmiştir. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesi ile, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
Madde 5. — Söz konusu maddede kanun hükümlerinin Bakanlar -Kurulunca yürütüleceği açıklanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Karar No. : 280 8 Kasım 1983 

(MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

21 Temmuz 1983 tarihinde Yasama Organına sunulan «25 Eylül 1981 tarihli ve 2528 sayılı Er Kazanın
dan İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca 
incelenmiştir. 

Tasarı ile, Kara Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) tümen ve daha ast kademedeki; Deniz ve Hava Kuv
vetlerinde eşiti birliklerde kıta görevi yapan subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşların kı
talarda fiilen görev yaptıkları günlerde er tabelalarına dahil, edilip öğle yemeklerini kazandan yemelerini, 
bu istihkakın hiç bir şekilde para ve çiğ erzak olarak verilemeyeceği ve adı geçen personele, çeşitli kanun
larla verilen diğer hak ve istihkaklarının saklı kalması öngörülmektedir. 

Anılan personellin er kazanından iaşe edilmesiyle, tabldot hizmeti için ayrılan bina, araç ve gereçten 
tasarruf sağlanması yanında aynı personelin eratla daha uzun süre birlikte kalmaları, onların faaliyetlerini 
daha yakından takip etmeleri, görgü, görenek ve toplumdaki davranışları hakkında örnek olmaları ve mo
ral güçlerinin artırılması gibi çeşitli yararlar/ sağlayacağı anlaşılmaktadır. 

Tasarı, Komisyonumuzca esas olarak benimsenmekle birlikte, aynı amacı sağlamak üzere yeni bir dü
zenleme yapılmış ve söz konusu Kanuna maddeler eklenmesi yerine, Kanunun 1 inci maddesine (e) bendi 
eklenmesi uygun ve yeterli bulunmuştur. 

Bu suretle 1 inci maddede mevcut olan hükümlerin ek maddelerde aynen tekrarlanması durumundan 
kurtarılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL 

E. Amiral Tuğgeneral 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Mly. Yb. 

Üye Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 722) 
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HÜKÜMETİN TEKIİFt 

25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Saydı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2528 Sayılı Er Kazanından iaşe Edileceklere İlişkin Kanuna aşağıdaki Ek 1 inci madde ek
lenmiştir, 

«EK MADDE 1. — Kara Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) tümen ve daha ast kademedeki; Deniz ve 
Hava Kuvvetlerinde eşidi birliklerde; Kıta görevi yapan subay, asitsulbay, uzman jandarma çavuş ve uzman 
çavuşlar, Kıtalarında' fiilen görev yaptıkları günlerde er tabelalarına dahil edilerek öğle yemekleri kazandan 
yedirilir. 

Bu istihkak hiçbir şekilde para veya çiğ erzak olarak verilmez.» 

MADDE 2. — 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna aşağıdaki Ek 2 nci1 mad
de eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Ek 1 inci madde uyarınca kazandan yedirilen personele, çeşMi kanunlarla verilen 
diğer hak ve istihkaklar saklıdır.» 

MADDE 3. — 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna aşağıdaki Ek 3 üncü madde 
eklenmiştür. 

«EK MADDE 3. — Ek 1 inci maddenin uygula ması ile ilgili olarak kıtanın ve personelin tespiti, kazan
dan yedirilme şekil ve usulleri ile muhasebesinin tutulması esasları ve diğer ayrıntılar Millî Savunma ve İç
işleri Bakanlıklarının müştereken çıkaracakları bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüjüğe girer. 

ı MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5.7.1983 
Başbakan 
B.y Ulusu 
* 

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/.: Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
î. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Balkanı 
Prof, Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H, Sağlam 

Gâtaırük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F, İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 722) 
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(M. G. K.) 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

25 Eylül 1981 Tarih ve 2528 Sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun 1 inci maddesine son fık
rasından önce gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve kurumlarında görevli bulunan subay, astsubay, uzman jandarma 
çavuş ve uzman çavuşları, görevli bulundukları sürece ve sadece öğle yemekleri için, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MJIIÎ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 722) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 702'ye 1 inci Ek 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi: 1/747; M. G. Konseyi: 1/618) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 587) 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 21 Ekim 1983 
Esas No. : 1/618 
Karar No. : 168 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genıel Sekreterliği Kanunu Tasarısının Komisyonu
muza iade edilen 17 ve 23 üncü maddeleri ile geçici 2 ve 3 üncü maıddeleri yienidlen incelendi. 

Komisyonumuz, 17 nci maddenin daha önce önerdiği metninin üçüncü fıkrasını değiştirerek, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği personeline yapılacak ödemede genel hükümlere uygunluk sağlamıştım. Aynı 
ımaddeıye eklenen altıncı fıkra ile Genel Sekreterlik personeli arasında ücret farklılıklarının doğması önlenımiş-
tir. Ma'ddenin son fıkrası da değiştirilerek genel hükümlere göre Genel Sekreterlik personelinden bazılarına gi
yecek yardımı yapılması esası getirilmiştir. Diğer fıkralar ilk teklif edilen metinden aynen alınmıştır. 

Geçici 2 nci madde yieniden düzenlenerek, bu Kanunun 21 inci malddesi uyarınca çıkarılacak yönetmelik 
yürürlüğe girinceye kadar, 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu uyarınca çıkarılmış yönetmeliğin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunması esası benimsenmiştir. 

Geçici 3 üncü madde, 17 inci maddede yapılan değişikliklerle uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

23 üncü maidde değiştirilerek, Kanunun tümünün yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygıyla sunulur. 

Proje Sb. Üye 
Attan ATEŞ Mustafa AĞAOĞLU 
Mu. Alb, M. G. Kurulu Huk. Müş. 

Komisyon Başkanı 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 
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M. G. K. 
İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genci Sekreterliği Kanunu Tasarısı 

Özel hükümler 
MADDE 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları gizli olup, genel hükümlere uygun olarak tespit edilen 

ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen zam ve tazminat

lara ilişkin ek madde gereğince, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinin görev ve kadro unvan
ları esas alınarak kimlere ne oranda ödeme yapılacağı; tespit olunan azamî miktar ve oranları geçmemek üzere 
Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirile
cekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. Su
bay ve astsubayların Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır. 

160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren ku
rum ve kuruluşların personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları 
saklı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin izin ve sicil 
bakımlarından Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başbakan tarafından ge
rekli görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yukarıdaki 4 ve 5 inci fıkralara göre görevlendirilen perso
nele, kendi kurumlarınca ödenen zam ve tazminatlar toplamı, Genel Sekreterlikteki emsali personele üçüncü 
fıkra uyarınca yapılan ödemeler toplamından az olduğu takdirde aradaki fark bu personele Genel Sekreterlik 
bütçesinden tazminat olarak ödenir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına 
ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Millî Güvenlik Kurulu Gend Sekreterliği personelinden, Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı 
ile gerekli görülenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince giyecek yardımı yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 21 inci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 129 sa
yılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu uyarınca çıkarılmış yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin mevcut teşkilatı ve personel kad
roları bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, ku
rum ve kuruluşlar personeli ile sözleşmeli çalışanlar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile Genel 
Sekreter tarafından teşkilatta görevlendirilebilir veya 14 üncü maddeye uygun olarak diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına atanabilir. 

Yürürlük 
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 24. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı: 724 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısının t)anı|mâ Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi: 1/142; M.G. Konseyi: 1/563) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 161 ve 161'e 1 inci Ek) 

T, C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-777/536 5 Ağustos 1983 
Konu: Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 4 Ağustos 1983 tarihli 140 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Kamu Konutları Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurutun 2, 3, ve 4 Ağustos 1983 tarihli 138, 139 ve 140 inci Birleşimle
rinde görüşülmüştür. 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 22 Şubat 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 101-932/01720 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.12.1981 tarihinde kararlaştırılan 
«Kamu Konutları Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. Bülend ULUSU 
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GENEL GEREKÇE 

Kamu idareleri İle Kamu Kurumları çalışmaları için belli ölçüde konut edinmişlerdir. Konutların sayısının 
çalınanlar sayısına oranı farklı olduğu gibi; tahsis şekli, oturma süresi ve kira bedeli için de farklı hükümler 
uygulanmaktadır. 

a) Genel bütçeye bağlı kuruluşlardan Silahlı Kuvvetler Mensuplarının konutları (190 sayılı Kanun hüküm
lerine, diğerleri 4626 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Genel bütçe dışındakiler ise idarî emir ve yasal daya
nağı olmayan yönetmeliklerle yönetilmektedir. 

örneğin : a) Genel bütçeye bağlı asker ve sivil çalışanların konutları için ayrı ayrı oturma süresi ve kira 
bedeli uygulanmaktadır. 

b) 657 sayılı Kanuna göre aylık alan memurlardan Genel, Katma, Özel (Bütçeli Kuruluşlar ile Kamu İkti
sadî teşebbüslerinde çalışanların konutları için -ayrı ayrı hükümler uygulanmaktadır. 

c) Kamu iktisadî teşebbüs ve kuruluşlarının konutları için 'bile birbirinden farklı ıhükümler uygulanmak
tadır. 

Genel bütçe dışındaki kuruluşların konutlarının kira ve yönetim şeklini belirleyen bir kanun mevcut olma
dığı için tamamen idarî kararlarla yönetilmekte ve konut imkânları kuruluşlar arasında rekabet aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

Bu durumda; Sosyal, adalet ve eşitliği sağlamakla görevli Devlet eşitsizliğin yaratıcısı durumuna düşmektedir. 
Konunun belli bir disipline bağlanabilmesi, konutdan yararlanan "çalışanlar arasında eşitliğin sağlanabilmesi 

için iş bu Kanun teklifinin hazırlanması zorunlu görülmüştür. 
Bu tasarı ile konutların kira bedelleri, oturma süreleri ve yararlanma koşullarında kesin beraberlik sağ

lanmış, özellik arz eden hususlarda düzenleme yapmak üzere Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 
Bu Kanun ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik ile şu anda bir kısmı farklı kanunlara tabi, bir kısmı 

kanunî'dayanağı olmayan idarî kararlarla yönetilen konutların kira, yararlanma koşullarında beraberlik sağ
lanması amaç edinilmiştir. ' 

KAMU KONUTLARININ YÖNETİM VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI MADDE 
GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde ile kanunun kapsamı tayin edilmiş ve tüm kamu kurumları kanun kapsamına 
alınmıştır. 

Ancak, kamunun çok düşük paylarla katıldığı şirketlere ait konutlar ile, kamu kurumlarının memurları dı
şındaki vatandaşlara kiraya vermek ve gelir elde etmek üzere edindikleri konutlar kapsam dışında bırakılmıştır. 

Madde 2. — IBu madde ile düzenlemeye tabi tutulan hususlar belirlenmiştir. 
Madde 3. — Bu madde ile konutlar yararlanma şekline göre dörde ayrılmış ve tanımlanmıştır. 
Devletin çok üst görevlerinde çalışanlara tahsis edilecek konutlara özel tahsisli konut, 
Görev nedeniyle, puan sırasına bakılmaksızın yararlanılacak konutlara görev tahsisli konut, 

Belli bir puan sırasına göre tüm çalışanların yararlanacağı konutlara sıra tahsisli konut, 
Meskûn yerlerden uzaktaki belli niteliklerdeki konutlara da barınak, . 
Adı verilmiş ve bu dört tür konut ilerdeki maddelerde belirtilen şekilde farklı hükümlere tabi tutulmuştur. 
Madde 4. — Bu madde ile konutlardan görevin özelliği dikkate alınarak tahsis edilenlerde; tahsise esas gö

rev süresince, puanlamaya göre tahsis edilenlerde; beş yıllık süre ile oturma ilkesi getirilmiştir. 
Böylece 190 ve 4626 sayılı kanunlar arasındaki farklılık giderilmiş, yasal dayanaktan yoksun olarak yöneti

len konutlarda beş yıllık süre ile sınırlı olarak yararlanılır hale getirilmiştir. 
. Madde 5. — Bu maddede halen mevcut ve ilerde yapılması muhtemel devletin üst düzeydeki görevlilerine 

tahsisli konultlar ile barınaklarda oturanlardan kira, ısıtma ve aydınlatma 'Vb. giderlerin alınmayacağı, diğer ko
nutlardan maddede belirtilen kurulca belirlenecek kira bedelinin aylığından kesilerek alınacağı hükme bağ
lanmıştır. 
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— 3 — 

Bu,düzenleme yapılırken; 
a) Devletin çok üst düzeydeki görevlilerine tahsis edilen konutların görevin özelliği nedeniyle oturanın 

yararlanmayı amaçladığı ve faydalandığı ölçülerin dışında yapıldığı, farklı olan bu niteliğin gerektirdiği giderle
rin ilgilinin ihtiyacından değil; temsil özelliğinden doğduğu, bazı hallerde yararlananın aylığını bile geçebileceği 
dikkate alınarak kira ve gider alınmaması yoluna gidilmiştir. 

'b) Barınaklarda ise; (hem sosyal şartların çok elverişsiz olduğu hem de kira ve giderlerin takip ve tahsi
linin güçlüğü dikkate alınarak bedelsiz oturma ilkesi 'benimsenmiştir., 

c) Sıra tahsisli konutların kirasının ekonomik koşullar, ve giderleri dikkate alınarak sosyal yardım ama
cına uygun olarak yetkili bir kurul tarafından her yıl belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Madde 6. — Konutların (bakım, onarım ve yönetiminin Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelik
te belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Madde 7. — Konutlardan yararlanma 'hakkım kaybedenler ile yararlanma süresi sona erenlerin konutu bo
şaltma süreleri belirlenmiştir. 

Madde 8. — 6V26 sayılı Kanundaki hükmün bir benzeri düzenlenerek süresinde konutları boşaltmayan-
ların kolluk kuvveti kullanılarak çıkarılmaları imkânı getirilmiştir. 

Madde 9. — Çerçeve bir Kanun olarak düşünüldüğü için detaya inilmemiş ve ayrıntıların Balkanlar Ku
rulunca 'bir yönetmelikle saptanması esası getirilmiştir. 

Madde 10. — Kurumların lüks konut yapmaları önleyici, toplu konut kanunu esaslarına uymayı sağ
layıcı bir hüküm olarak düzenlenmiştir. 

Madde' 11. — Yasa ile düzenlenmiş hususlara toplu iş sözleşmesi ve idarî yetki kullanımı yoluyla aykırı 
işlem yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 12. — Yürürlükten kaldırılması .gereken hükümler belirlenmiştir. 
(Madde 13. — Kanunun yürürlüğü hükme bağlanmıştır. 
Madde 14. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 
Geçici Madde 1. — İntikal hükmü olarak düzenlenmiştir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 8 Kasım 1983 
Esas No. : 1/563 
Karar No. : 174 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 4 Ağustos 1983 tarihli 140 inci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen 
«Kamu Konutları Kanunu Tasarısı» komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Kanun Tasarısı, Damşma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle genel olarak benimsenmekle bir
likte; Kamu konutlanmn tahsis ve idaresinin disipline edilmesi, konutlardan yararlandırma usul ve esasların
da standartlık ve yararlanma şartlarında mümkün olabildiğince eşitlik sağlanması amacıyla, 

a) Yurt dışı kamu konutlarının da bu kanun kap samına alınması, 
b) Kira bedelini tespit edecek komisyonun çalışmalarına işlerlik kazandırılması için komisyonun daraltıl

ması, 
c) İşletme, bakım ve onarım giderlerinin karşılanmasına ilişkin hususların açık hükümlerle belirlenmesi, 
d) Eşyalı olarak tahsis edilecek konutların ve bunlarda bulundurulacak eşyaların belirlenmesine ilişkin 

hüküm ilave edilmesi, 
e) Devlet yönetiminin en üst kademesinde bulunan Cumhurbaşkanı, T. B. M. M. Başkanı ve Başba

kan için özel nitelikli ^konut tahsis edilmekle birlikte, bu konutlardan kira bedeli alınmaması ve diğer gi
derlerinin devlet bütçesinden karşılanmasına ilişkin hüküm ilavesi. 

f) Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri ile Millî Güvenlik Konseyi yönetimi döneminde ülke yö
netiminde görev ve sorumluluk üstlenen Başbakana, Türk. Milletinin şükran ifadesıi ve güvenliği yönünden 
GEÇİCİ 2 nci maddenin ilave edilmesi, 

g) Mevcut yönetmelikleri belirli bir süre için uygulamada tutmak ve mevzuat boşluğu yaratmamak ba
kımından GEÇİCİ 3 üncü maddenin ilave edilmesi, 

h) Kanunun malî konularla ilgili hükümlerinin belirli bir tarihten itibaren uygulamaya konulması ba
kımından GEÇİCİ 4 üncü Maddenin ilave edilmesi, 

Uygun mütalaa edilerek, bazı maddeleri yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Yurdakul GÜNÇER Yaşar EMRE Yüksel AKIN 

' Tuğamiral Kur. Bnb. İs. Alb. 
Iht. Kom. D. Bşk. Proje Sb. Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi 

Üye Üye 
A. Hayri GÜVEN Sümer AT ALAY 

İmar ve İskân Bakanlığı Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
Temsilcisi 
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H Ü K Ü M E T I N T E K L I F I 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunda amaç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da bu kurum ve kuruluş
larca kiralanmış bulunan konutların tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım, korunma ve yöneti
mine ilişkin temel ilkelerde ve niteliklerinde beraberliğin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler, II Özel İdareleri ve Belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan kamu iktisadî teşebbüsleriyle ser

mayesinin yarısından fazlası devlete ait kuruluşlarda; 

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka, kurum ve kuruluş
larda (kamu meslek kuruluşları hariç) 

d) Kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde; 

e) Yukarıdaki bentlerde sayılan idare, teşekkül, kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin 
yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle, bunların aynı nispette iştiraki olan müesseselerin
de döner sermayeli kuruluşlarında, birliklerinde ve işletmelerinde; 

Çalışan personelin yararlanmasına ayrılmış kamu konutlarını kapsar. 

Tanımlar' 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren konutlar : 
a) özel tahsisli konutlar; 
Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel nite

likteki konutlardır. 

b) Görev tahsisli konutlar; 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sırasına bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar; 
Belli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır. 

d) Barınaklar; 

Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım olanakları kısıtlı ve başkaca iskân 
olanağı bulunmayan hudut karakolu, rasat, irtibat, gözetleme, araştırma, inşaat, bekçilik gibi normal çalışma 
saatleriyle sınırlandırılması kaibil olmadan, görev başında bulunmayı gerektiren geçici veya sürekli hizmetler için, 
bu görev yerinde inşa ve tefrik edilmiş bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye dklentisi, tadil edilmiş veya 
edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır. 

Oturma süreleri 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile barınak
larda tahsise esas görevin devamı süresince sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl süre ile oturulabilir. 

Kurumlar bu süreyi üç yıldan az olmamak koşulu ile kısaltabilirler. 
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Kira bedeli 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren özel tahsisli konutlarda barınaklarda oturanlardan kira 
bedeli, ısınma, aydınlatma ve benzeri giderler alınmaz ve 'bunlar* Devletçe veya kurumlarınca karşılanır. 

Diğer konutların aylık kira bedelleri; sosyal yardım amacı, konutların nitelikleri ve ısınma giderleri dikkate 
alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret, İmar ve îskân Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı temsilci lerinden oluşacak komisyon tarafından her yıl tespit 
edilir ve Maliye Bakanlığınca yayınlanır. 

Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konutların 100 ms 

sinden fazlası için kira alınmaz.. 

Bakım - onarım - yönetim 

MADDE 6. — 3 üncü maddede belirtilen konutların bakımı, onarımı ve yönetimi Bakanlar Kurulun
ca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre, bunları kullanan kurumlarca yapılır. Buna ait ödenek her 
yıl kurumların bütçelerine konur. 

Ortak kullanım dahil aydınlatma, su gaz ve benzeri her türlü giderler konutlarda oturanlar tarafından 
karşılanır. Konut blok veya gruplarının yönetimi, kendi aralarından seçilecek yönetici ve deneticiler tarafın
dan sağlanır. 

Zorunlu hallerde kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri hizmetliler ilgili kurum tarafından kadrolu ola
rak tayin olunabilir. 

Konuttan çıkma 

MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü maddede belirtilen sürenin bitim tarihinde; 

b) özel tahsisli konutlarla, görev tahsisli konutlar ve barınaklarda oturanlar, tahsise esas görevin son 
bulduğu tarihten; 

c) Emeklilik, istifa, başka bir İle nakil ve her ne nedenle olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ili
şiklerinin kesildiği tarihten; 

itibaren iki ay içinde 

id) Ölenlerin aileleri ise ölüm tarihînden itibaren altı ay içinde, 
e) Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde görevli olanlar, başka bir göreve atandıkları taktirde ilişik

lerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay ipinde, sıkıyönetimin kalkma tarihinden itibaren 'iki yıl içinde, 

Konutlardan çıkmak zorundadırlar. 

Konuttan çıkarılma 

MADDE 8. — Konut, belirtilen sürede boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makamın isteği üzerine, mülkî veya 
askerî makamlarca başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla• boşalttırılır. Bu 
zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırılma işleminin icra ve infa
zını durdurmaz. 

Yetkili merciler tarafımdan kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya gerçeğe aykırı be
yanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da aynı işlem uygulanır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yönetmelik 

MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren konutlardan yararlanacak kişilerin (5) yılı aşmamak koşulu 
lile oturma süresi, 5 inci maddeye göre belirlenmiş kira, puanlama, tahsis ve bakım, onarım, korunma, yöne
tim, çıkma, çıkarılma ve buralarda çalışanların statüleri ile yükümlülük esasları Bakanlar Kurulunca çı
karılacak yönetmelikle saptanır. 

Konutların nitelikleri 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların özel kanunlarındaki hükümlere göre, inşa ede
cekleri veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için belirti
len 100 m2 yi geçemez. 

özel tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz, 

Yasak hükümler 

MADDE 11. — Toplu iş sözleşmesi, özel sözleşme ve idarî yetki kullanımı yolu ile bu Kanuna aykırı 
hükümler konulamaz ve bu Kanun hükümleri dışında konut tahsis edilemez. 

Konut' tahsisi yapılan personele ayrıca kira yardımı adı altında ödeme yapılamaz. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Kanunun 5 inoi maddesi ile 9.7.1955 tarihli ve 6126 sayılı 
Kanun, 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 194 üncü 
maddesi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 184, 185, 186 ncı maddeleri ile diğer kanunların bu Ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. -

GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş kiracılar
dan; 

Sıra tahsisli ikonutlarda (5) yıllık oturma süresini doldurmuş olanlar ile görevinin önemi, yetki ve so-
'rumluluğu gereği kendisine konut tahsis edilenlerden görevi değişmiş olanlar, bu Kamunun yayımından iti
baren iki ay içinde konutu boşaltırlar. 
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Yürürlük 

MADDE 13, — Bu? Kanunun kira, bedellerine, ilişkin bükümleri ilgili yönetmeliğin yayımını izleyen ay 
başında diğer hükümleri yayım; talihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

1413.1,9.8i 

Devlet Bakanı 
Başbaıcan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. 1. öztrdk 
Devlet Çakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof.Dr. M. N. özdaş 

Adalet Bakanı 
d Mentes 

Mili! Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmejı 

Maliye Bakanı 
K. fydem 

Milli Eğitim Bakamı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T, Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd, Bakanı. Crümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırana, Bakam. 
İV. 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Proft Dr. T, Esenen 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu & Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Balkam İmar ve Mân Bakam Köy İsleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M* R. Güney V. 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da bu kurum ve kuru
luşlarca kiralanan konutların talhsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım, korunma ve yönetimine İliş-
kin temel 'ilkelerde ve niteliklerde beraberliğin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler, 11 Özel İdareleri ve Belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde, 
b) Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere özel kanunlarla veya özel kanun

ların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka, kurum ve kuruluşlarda, 
d) Kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde; 
e) Yukarıdaki bentlerde sayılan idare, teşekkül, kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin 

yarısından fazlasına iştirak sureti ile kurulan teşekküllerle, bunların aynı nispette iştiraki olan müessesele
rinde döner sermayeli kuruluşlarında, birliklerinde ve işletmelerinde; 

Çalışan kendi personelinin yararlanmasına ayrılmış kamu konutlarını kapsar. 

Yararlanma şekline göre konut türleri , 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren konutlar : 
a) Özel tahsisli konutlar; 
Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikte belirtilecek makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel ni

telikteki konutlardır. 
b) Görev tahsisli konutlar; 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sırasına bakılmaksızın talhsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar; 

Belli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır. 
d) Diğer konutlar; 
Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım imkânları kısıtlı ve başkaca iskân 

imkânı bulunmayan hudut karakolu, istasyon, rasat, irtibat, gözetleme, araştırma, inşaat, bekçilik gibi nor
mal çalışma saatleri ile sınırlandırılması kabil olmadan, görev başinda bulunmayı gerektiren hizmetler için, 
bu görev yerinde inşa ve tefrik edilmiş bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya 
edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır. 

Oturma süreleri 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile diğer 
konutlarda tahsise esas görevin devamı süresince, sıra tahsisli konutlarda ise en çok beş yıl süreyle oturu
labilir. 

Ancak, konuttan yararlanacak başka bir görevlinin bulunmaması halinde bu süre şartlı olarak uzatıla
bilir. 
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M.G.K. İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kamu Konuttan Kanunu Tasana 

Amaç 

, MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım 
ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE'2. — Bu Kanun; 
a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve 

belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 
b) İktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine 

ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşla
rına ait olan bağlı ortaklıklar, 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanun
ların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları, 

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıklan, beden terbiyesi bölge müdürlükleri, 
Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu ku

rum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. 

Kamu konut türleri ve konut tahsisi 

MADDE 3. — Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır : 
a) özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis 

edilen özel nitelikli konutlardır. 
b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve 

özelliği, yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır. 
c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, 

çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan ya
rarlanma için bekleme süresi, eşinin de bu kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel 
olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konut
lardır. 

d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli 
gibi, meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları, olan, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı yerlerde, 
normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan perso
nel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis 
edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve ben
zeri konutlardır. 

Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

Oturma süreleri 

MADDE 4. — özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı sü
resince oturulabilir. 

Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan 
yararlanacak başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam 
edilmesine izin verilebilir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Bu tahsisler, bulunduğu yerde kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının konutu bulunmayan 
memurlara 3 üncü maddenin c bendinde (belirtilen konutlarda öncelik tanınarak yapılır. 

Kira bedeli 

MADDE 5. — 3 üncü maddenin a ve d bentlerinde sayılan konutlarda oturanlardan kira bedeli, ısınma, 
aydınlatma ve görevlerin özelliğine göre yönetmelikte belirlenecek giderler alınmaz ve bunlar devletçe veya 
kurumlarınca karşılanır. 

3 üncü maddenin b ve c bentlerinde sayılan konutların aylık kira bedelleri; sosyal yardım amacı, konut
ların nitelikleri ve ısınma giderleri dikkate alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret, Bayındırlık, 
İmar ve İskân Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Dairesi ve Devlet İsta
tistik Enstitüsü Başkanlıkları temsilcilerinden oluşacak komisyon tarafından her takvim yılından önce tespit 
edilir ve Maliye Bakanlığınca yayınlanır. 

Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konutların 
100 m2 sinden fazlası için kira alınmaz. 

Bakım - onarım - yönetim 

MADDE 6. — Konutların bakımı, onarımı ve yönetimi yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre, bunları 
kullanan kurumlarca yapılın Kiralanan konutların bakım ve onarımları, kira kontratındaki hükümlere göre 
yapılır. Buna ait ödenek her yıl kurumların bütçelerine konulur. 

Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz ve benzeri her türlü giderler: ile kötü kullanımdan dolayı mey
dana gelecek zarar ve ziyanlar konutlarda oturanlar tarafından karşılanır. Konut blok veya gruplarının bu 
hususlarla ilgili yönetimi, kendi aralarından seçilecek yönetici ve denetçiler tarafından sağlanır. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Kira bedeli 

MADDE 5. — Kamu Konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas olacak «Kira Birim Bedelleri» Ma
liye Bakanlığının koordinatörlüğünde Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, İmar ve İskân Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından her takvim yılının başlan
gıcından en az üç ay önce belirlenir. Bakanlar Kurulu kararıyla, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere, Res
mî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

Kira Birim Bedelleri; yararlananlara sosyal yardımda bulunma amacı da göz önünde bulundurularak, bir 
metrekarelik alan için tespit olunur, Kaloriferli konutlarda, tespit olunan birim bedeline, farklı iklim karakteri 
gösteren bölgeler ve bu bölgelerde ısınmada kullanılan yakıt cins ve bedelleri dikkate alınarak hesaplanan, bir 
metrekareye düşen ortalama aylık yakıt gideri ilave edilir. İlave edilen bu miktar bütün kaloriferli konutlar 
için aynıdır. 

Yurt dışındaki konutların Kira Birim Bedelleri ise, tespit olunan bu bedeller ile beşinci derece birinci ka
demedeki bir Devlet Memurunun yurt içi ve yurt dışı brüt aylıkları arasındaki orana göre bulunan katsayı
nın çarpılması yoluyla her ülke için ayrı ayrı belirlenir. 

Konutların aylık kira bedeli; Kira Birim Bedelinin konutun brüt inşaat alanı ile çarpımı suretiyle kurum 
ve kuruluşlarınca tespit olunur. Brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz. 

Yurt içinde Cumhurbaşkanı, T. B. M. M. Başkanı ve Başbakan, yurt dışında ise büyükelçiler, daimî de
legeler, maslahatgüzarlar, askerî temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli 
konutlardan ve hizmet tahsisli konutlardan kira bedeli alınmaz. 

Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık veya ücretinden peşin olarak bordro üzerinden kesilmek 
suretiyle tahsil edilir ve genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda hazineye, diğerlerinde kendi bütçelerine 
irat kaydedilir. 

İşletme, bakım ve onarım 

MADDE 6. — Kamu konutlarının işletme, bakım ve onarım giderleri aşağıda belirtilen esâslar dahilinde 
karşılanır; 

a) Kurum veya kuruluşlar tarafından karşılanacak giderler: 
1. Özel tahsisli konutlann demirbaş eşya ve mefruşat giderleri, ısınma giderleri, aydınlatma, su, gaz ve 

benzeri giderleri ile diğer konutlardan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konut
ların ısınma giderleri. 

2. Yönetmelikte belirlenecek bakim ve onarım giderleri. 
3. Görev tahsisli konutlardan yönetmelikte ayrıca belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen 

konutların; demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve bu konutlann aydınlatma, su, gaz ve benzeri giderlerinin 
yüzyirmi metrekareye tekabül edenden fazlası, 

Eşyalı olarak tahsis edilecek konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olması gerek
tiği ve bunların kullanım sürelerine ilişkin hususlar; personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaç 
ve şartları göz önünde bulundurularak, yönetmelikle düzenlenir. 

Bu giderler için kurum veya kuruluşların bütçelerine yeterli ödenek konulur. 
b) Tahsis edilenler tarafından karşılanacak giderler; 
1. Kalorifersiz konutlar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma 

giderleri. 
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(Danışma Meclisinin Kat>ul Ettiği Metin) 

Konuttan çıkma 

MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Özel tahsisli konutlarla, görev tahsisli konutlar ve diğer konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin son 

bulduğu tarihten; 
b) Emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişik

lerinin kesildiği tarihten; 
c) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü maddede belirtilen sürenin bitim tarihinden; 
itibaren üç ay içinde; 
d) ölenlerin aileleri ise ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, 
e) Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde görevli olanlar, başka bir göreve atandıkları takdirde ilişik

lerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde, sıkıyönetimin kalkma tarihinden itibaren iki yıl içinde, 
f) Konuttan yararlanacak personelin olmaması ha linde 4 üncü maddeye göre oturmasına izin verilen ka

mu kurum ve kuruluşlarının personeli de öngörülen sü renin bitiminde; 
Konutlardan çıkmak zorundadırlar. 

Konuttan çıkarılma 

MADDE 8. — Konut, belirtilen sürede boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makamın isteği üzerine, mülkî veya 
askerî makamlarca başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla boşalttırılır. Bu 
zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infa
zını durdurmaz. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

2. Küçük bakım ve onarım giderleri ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyanlar. 
3. Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz, otomat ve benzeri giderler. 
4., Müşterek hizmet ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan diğer giderler. 
Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili yönetimi, konut tahsis edilenlerce ara

larından seçilecek yöneticiler tarafından yönetmelikle belirlenecek esaslara göre yürütülür. 
c) Kurum ve kuruluşlarca ısınma giderlerinin karşılanması: 
1. Konutların yakıt ihtiyacı; farklı iklim karakteri gösteren bölgelere ve kullanılan yakıt cinsine göre yö

netmelikte belirlenecek bir metrekareye düşen senelik yakıt miktarının, konutların brüt inşaat alanı ile çarpı
mı suretiyle tespit olunur. 
> 2. Tespit olunan ihtiyaç miktarı kadar yakıt, kurum ve kuruluşları tarafından temin ve tedarik edile

rek, aylık veya mevsimlik kontenjanlar halinde verilir. Gereğinden fazla yakılmasından dolayı ihtiyaç duyu
lan yakıt, konutlarda oturanlarca karşılanır. 

3. Yakıt ihtiyacının tespiti, ödenek tahsisine yetkili makamlara isteğin yapılma şekil ve şartları, ödenek 
tahsisi, yakıtın temin, tedarik ve dağıtımı ile bu işlemleri yapmakla görevlendirilen birim ve elemanların gö
rev ve sorumlulukları yönetmelikte düzenlenir. 

Konuttan çıkma 

MADDE 7. — Bu Kanun kapsamına giren; 
a) özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu 

tarihten itibaren iki ay içinde, konutlardan çıkmak zorundadırlar. 
b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün veya 

yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için idarece 
yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne sebeple olur
sa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde, konutlardan çıkmak 
zorundadırlar. 

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşal
tırlar. 

d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya 'içe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine 
veya adlî müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlı'darı emrindeki kadrolu askerî ceza ve tutukevi müdür
lüklerine atananlar- veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar ilişiklerinin 
kesildiği tarihten itibaren, sıkıyönetimin kalkması halinde görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler sıkıyö
netimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren, altı ay içinde konutları boşaltırlar. 

e) Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat 
tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar. 

f) Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrilanlardan kurum veya kuruluşlarıyla ilişiği kesilmeyenlerin aileleri 
normal oturma süresini tamamlayıncaya kadar konuttan çıkarılmaz. 

g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı görevine atananların ailesini beraberinde götürme
sinde siyasî, askerî veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, igörevlinin bu görevi sona erin
ceye kadar konuttan çıkarılmaz. 

Konuttan çıkarılma 

MADDE 8. — Konutlar; 7 nci maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makam 
tarafından ilgili mülkî veya askerî makamlara başvurulur. 'Bu başvuru üzerine konut başka bir bildirime ge
rek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak bir, hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, 
idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz. 

MMÎ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 724) 



— 16 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yetkili merciler tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya gerçeğe aykırı be
yanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da aynı işlem uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren konutlarda oturma süresi, kira, puanlama, tahsis ve bakım, 
onarım, korunma, yönetim, çıkma, çıkarılma ve buralarda çalışanların statüleri ile yükümlülük esasları Ba
kanlar Kurulunca üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Konutların nitelikleri 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların özel kanunlarındaki hükurnlere göre, inşa edecek
leri veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı Toplu Konut Kanununda sosyal könüt için belirtilen 
alanı geçemez. 

özel tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Yasak hükümler 

MADDE 11. — Toplu iş sözleşmesi, özel sözleşme ve idarî yetki kullanımı yolu ile bu Kanuna aykırı 
hükümler 'konulamaz ve bu Kanun hükümleri dışında konut tahsis edilemez. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9.7.1955 tarMi ve 6126 sayılı 
Kanun, 29.12.196Q tarihli ve 190 sayılı Kanun, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 194 üncü mad
desi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 184, 185 ve değişik 186 ncı maddeleriyle diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş olan kiracı
lardan; sıra talhsisli konutlardan (beş) yıllık oturma süresini doldurmuş olanlar ile görevinin önerni, yetki ve 
sorumluluğu gereği kendisine konut tahsis edilenlerden görevi değişmiş olanlar, bu Kanunun yayımından 
itibaren üç ay içinde konutu boşaltırlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun 5 inci madde uyarınca Devlet tarafından kafşılânması gereken gider
lerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar bütçeye gider kaydedilmiş tutarlar, âyfcdft kabul edilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 724) 
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(M. G. K.) 
(lihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Konut tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya 
tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykın beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer 
konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bu
lunmakta ısrar ettiği tespit olunanlar hakkında da yakarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır. 

Konutların nitelikleri 

MADDE 9. — Bu (Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları 
konutların brüt inşaat alanı 2487 sayılı Toplu (Konut Kanununda sosyal konut için belirtilen alanı geçe
mez. 

Özel tahsisli konutlar ile yönetmelikte belirlenecek görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulan
maz. 

Yasak hükümler 

MADDE 10. — Toplu iş sözleşmelerine ve özel sözleşmelere bu Kanuna aykırı hükümler konulamaz, 
İdarî yetki kullanımı yoluyla bu Kanuna aykırı işlem yapılamaz. * 

Yönetmelik 

MADDE 11. — IBu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar; 'Kanunun yayımı tari
hinden itibaren üç ay içinde, Maliye [Bakanlığının koordinatörlüğünde, Millî Savunma, içişleri, Dışişleri, 
Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji ve İmar ve İskân Bakanlıklarıyla [müştereken hazırlanıp, Bakanlar Kuru-
lunoa çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

'MADDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Memur Meskenleri İnşası Hakkında Kanunun 5 inci 
maddesi 9.7.1953 tarihli ve 6126 sayılı Memur Meskenleri İnşası Hakkında 4626 sayılı (Kanuna Ek Kanun, 
25.12.1953 tarih ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum (Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 52 nci maddesi, 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Millî Savunma Bakanlığına Muhassas Lojmanların 
(Bakım, Onarım, İdame ve Muhafazalarına Dair Kanun, 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 194 üncü maddesi, 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 184, 
185 ve 186 nci maddeleri ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamu konutlarının tahsisi ve idaresine ilişkin hükümler ihtiva eden diğer kanunların bu Kanuna aykı
rı hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş olanlardan, 
durumu bu kanunun 11 inci maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte belirlenen esaslara uymayanlar, yö
netmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar. 

Bu süre içinde boşaltmayanlar hakkında da 8 inci madde hükmüne göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Konseyi .Üyelerine ve Millî Güvenlik Konseyi yönetimi dö
nemindeki Başbakana özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu konutlar için de bu Kanunun 5 inci madde beşin
ci fıkra hükmü uygulanır. 

Mili! Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 724) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanunun kira. bedellerine ilişkin hükümleri ilgili yönetmeliğin Resmî Gazetede yayımını 
izleyen aybaşında diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 724) 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

GEÇîCt MADDE 3. — Bu Kanunun 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine da-» 
yanılarak daha önce çıkarılmış bulunan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ve 190 
Saydı Kanunun uygulanmasına 30.6.1984 tarihine kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1984 yılına mahsus Kira ©irim Bedelleri, Komisyonca 1.4:1984 tarihine kadar 
tespit edilerek, takvim yılı başlangıcına bağlı kalmaksızın, 1.7.1984 tarihinden itibaren uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanunun 5 inci madde altıncı fıkra hükmü ile 6 ncı madde hükümleri 1.7.1984 ta-» 
rihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 724) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 720 

17 . 6 . 1982 Tarihli ve 2684 Sayılı Temeleğitim ve Ortaöğretim Pa
rasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak 
Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu Raporu. (1 /640) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6 Eylül 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. .-18/101-1635/02234 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.9.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «17.6.1982 tarihli ve 2684 sayılı Temeleğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu 
Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

17.6.1982 TARİH VE 2684 SAYILI TEMELEĞİTİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA 
BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KA
NUNUN 5 İNCİ MADDESİNE BtR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI GENEL 

GEREKÇESİ 

Batı Trakya Türik toplumunun içinde bulunduğu eğitim - öğretim sorunlarının çözümüne yardımcı ol
mak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ara insangücünütı yetiştirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Ancak, 2684 sayılı Kanunun sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrencilerle ilgili 5 inci maddesi ve 
'bu konuya ilişkin hükümleri ihtiva eden diğer yasaların uygulanmalarının, alan yönünden Türkiye Cumhuri
yeti sınırlarına, ıkişiler yönünden de Türk Vatandaşlarına münhasır olması dolayısıyla Batı Trakya'daki 
Türkler bu Kanun kapsamına girmemektedir. 

Bu nedenlerle Batı Trakya'daki soydaşlarımızın çocuklarının da Türkiye'deki parasız yatılılık veya burs 
imkânından yararlandırılarak öğrenim yapmalarının sağlanması amacıyla bu Kanun hazırlanmıştır. 



T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/640 
Karar No. : 173 

İhtisas Komisyonu Raporu 

4 Kasım 1983 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«17.6.1982 (Tarihli ve 2684 sayılı Temeleğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 5 inci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» ilgili bakanlıkların temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzda, incelenerek görüşül
müştür. 

Yapılan görüşmede, Tasarının birinci çerçeve maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde; 

«temel eğitim» deyimi «ilköğretim» olarak değiştirilmiştir, 2684 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda ge
çen «temeleğitim» deyiminde 2842 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak değiştirilmesi ve bu hususu 
düzenlemek amacıyla Tasarıya bir madde eklenmesi uygun mütalaa edilmiş ve bu değerlendirme doğrultu
sunda Tasarı yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Yurdakul GÜN ÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Şükrü TUFAN 

Dışişleri ©ak. D. Bşk. 

Üye 
Akan ATEŞ 

Mu. Alb. 

Üye 
HalU ÖKLÜ 

M.EJB. Dışilişkiler 
ve Yurt Dışı Eğitim 

Genel Müdür V. 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

(Kur. Y!b. 

Üye 
Sami USLU 

M.EJB. Bakanlık Müşaviri 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 720) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17.6.1982 Tarihli ve 2684 Sayılı Temeleğitim ve Ortaöğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2684 sayılı Temeleğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve kontenjan dahilinde, Başbakanlığın müsaadesi 
alınarak yabancı uyruklu öğrencilere de sınavsız olarak parasız yatılılık hakkı tanınabilir.» 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B.< Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
K Cantürk 

Dışişleri Balkanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı V. 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K, Kılıçturgay Prof. Dr. CV T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

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

JO . 9 . 1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çettner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr, M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F, İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal GüVenlilk Bakanı 
S, Side 
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(M. G. K.) 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

17.6.1982 Tarihli ve 2684 Sayılı Temeleğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve «Temeleği

tim» Deyiminin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2684 sayılı Temeleğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve kontenjan dahilinde, Başbakanlığın müsaadesi 
alınarak yabancı uyruklu öğrencilere de sınavsız olarak parasız yatılılık hakkı tanınabilir.» 

MADDE 2. — 2684 sayılı Temeleğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda ve diğer kanunlarda geçen «Temeleğitim» deyimi «İlk
öğretim» olarak değiştirilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 720) 




