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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

lk!i otururn yapılan bu birleşimde; 
1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/315) (S. Sa

yısı : 400) görüşülmesine devam olunarak : 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Gelir Bütçesi ile 

Bütçe Kanunu Tasarısının 1 ve 2 nci maddeleri ka
bul edildi. 

Açık oya sunulan : 
1980 yılı Toprak ve Tarım Reformu (1/316) (S. Sa

yısı : 401), 

1980 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/317) (S. 
Sayısı: 402), 

1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1/338) 
(S. Sayısı : 423), 

1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü (1/344) (S. Sayı
sı : 429), 

1980 yılı Anadolu Üniversitesi (1/318) (S. Sayısı : 
403), 

1980 yılı Ankara Üniversitesi (1/319) (S, Sayısı : 
404) 

1980 yılı Atatürk Üniversitesi (1/320) (S, Sayısı : 
405), 

1980 yılı Boğaziçi Üniversiteli (1/321) (S. Sayısı : 
406), 

1980 yılı Bursa Üniversitesi (1/322) (S. Sayısı : 
407), 

1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi (1/323) (S. Sayı
sı : 408), 

1980 yılı Çukurova Üniversitesi (1/324) (S. Sayısı: 
409), 

1980 yılı Diyarbakır Üdiverisitesi (1/325) (S. Sayı
sı : 410), 

198Q yılı Ege Üniversitesi (1/326) (S. Sayısı : 411), 

1980 yılı Fırat Ünıiıversiitesd (1/327) (S. Sayısı: 412), 
1980 yılı Hacettepe Üniversiteli (1/328) (S. Sayısı: 

413), 

1980 yılı İnönü Üniversitesii (1/329) (S. Sayısı : 
414), 

1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi (1/330) (S. 
Sayısı: 415), 

1980 yılı İstanbul Üniversitesii (1/331) (S. Sayısı : 
416), 

1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademıilerli 
(1/332) (S. Sayısı: 411)< 

1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesii (1/333) 
(S. Sayısı : 418), 

1980 yılı Kayseri Üniversitesi (1/334) (S. Sayısı : 
419), 

1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi (1/335) (S. Sayısı : 
420), 

1980 yılı Selçuk Üniversitesi (1/336) (S. Sayısı : 
421), 

1980 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü (1/339) (S, Sayısı: 424), 

1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü (1/340) (S. Sayısı : 425), 

1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/341) 
(S, Sayısı : 426), 

1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/342) (S. 
Sayısı : 427), 

1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü (1/337) (S. 
•Sayısı : 422), 

1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü (1/343) (S. Sayısı : 428), 

1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü (1/345) (S. Sa
yısı : 430) bütçe kamunu tasarıları öle 

1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin Millü Savununa Bakanlığı kısmının sonundaki (R) 
işaretli oeıtvelde değişliktik yapılması hakkında (1/351) 
(S. Sayısı: 386), 

1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/314) (S. Sayısı : 387), 

1979 yılı Büitçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmında değişJMik yapılması 
hakkında (1/352) (S. Sayısı : 388), 

2215 sayılı 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (1/499) (S. Sayısı : 389), 

1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin Jandarma Genel Komutanlığı kısmiinda değişliıklik 
yapılması hakkında. (1/519) (S. Sayısı : 435) ve 

1979 yılı Bütçe Kanununa bapı (A) işaretli cetve
lin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/520) (S. Sayısı : 436) ka
nun tasarılarının oyların alyrımı sonucunda, kabul edil
dikleri ve kesinleştikleri; 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilat
lanması modern, araç ve gereçlerle donatılması ama
cıyla İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlı
ğıma gelıecelk yılara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 

.verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Kamumun 1, 2 ve 5 
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noi maddelerinin değiştirilmesine ilişkin (1/168) (S. Sa
yısı : 262) kanun tasarısının da kabul edildiği açıklan
dı. 

Danışma Kurulunun : 
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü 

üzerindeki son konuşmalarla açılk oylama işleminin 
29 Şulbat 1980 Cuma günü saat '10.00"a ertelenmesi
ne dair önerisii 'kabul olünldu. 

28 Şulbat 1980 Perşembe günü saat 10.00'ta top
lanılmak üzere birleşime saat 21.02'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkaruvükili Bursa 

İsmail Hakkı Yıldırım Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

ıR'Lae 
Yılmaz Balta 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 2 . 1980 Perşembe 

No. : 37 

Rapor 
1. — 21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik 

Kanununa Kimi Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde Ek-

ılenmıeslne İlişkin Yasa Tasarısı ve Plan Komisyonu 
Raporu. (1/273) (S. Sayısı : 368'e 1 noi ek) (Dağıtma 
Tarihi : 28 . 2 .1980) (GÜNDEME) 

»>»•"« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saalfâ : 10.00ı 

BAŞKAN : Bakkam ekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazata (Denizli), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimimi açıyorum. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/315; C .Senatosu : 11649) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı : 949) (1) 

BAŞKAN — 1980 Mali Yılı Bütçe görüşmelerine 
kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon hazır, Sayın Hükümet hazır. 

Değerli arkadaşlarım, daha önceki birleşimde ta
sarının 1 ve 2 nci maddelerinin oylanması tamamlan
mıştı. 

(1) 400 S. Sayılı Basmayazı 16.2.1980 tarihli 44 
ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Şimdi 3 ncü maddeden itibaren görüşmelere 
vam ediyoruz. 

de-

Maiddeler çok' uzun olduğu için, divan üyesıinin 
oturduğu yerden maddeleri okuması hususunda ona
yınızı "alacağım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Denge : 

Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen 
gelir arasındaki (50 000 000 000) liralık fark iç borç
lanma 'ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki katına kadar 
çıkarmaya "Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
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4 ncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCt BÖLÜM 

Bütçe Uygulatma Esatslaır» 

Ödenek Dağıtımı: 
Madde 4. — Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar 

birinci madde ile verilen ödenekleri, Maliye Bakanlı
ğınca yayınlanacak' Bütçe Uygulama Yönerigelıerimıde-
ki ilke ve serbest bırakma oranlarına göre kullanırlar. 
Kuruluşlar bu oranlar üzerinde harcama yapamazlar. 

Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik 
koşular gözönünıde tutularak, Maliye Bakanlığının 
önerisi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Taşıt alımla
rında % 30'a iç ve dış geçici görev yollukları ite büro 
malzemeleri ve büro makimeleri alımlarında % 20'ye) 
kadar bloke etmeye Bakamlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyli onayınıza sunuyorum : Ka-
•bul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

5 ned maddeyi okuıtuyoırum : 
Aktarma : 

Madde 5. — A) Genel Bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idarelerin program, altprogram, faaliyet ve 
projelerinde yer alan aylık, ücret, sosyal yardımlar, ek 
çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller, ödenekler ve 
tedavi yardımı ve cenaze giderlerine ilişiklin harcama 
kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesıi içinde olmak ko
şuluyla diğer program, altprogram, faaliyet ve projeler
deki aynı harcama kalemlerinle ödenek aktarmaya, 

B) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçelli 
idarelerin programları arasında yer alan proje ve faali
yetlere ilişkin ödenekleri, hizmeti yaptıracak olan ku
ruluşun isteği üzerine, mali yıl içinde hizmeti yürüte
cek olan daire veya idarenin bütçesine aktarmaya ve 
bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Mali yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarı

lan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçesi
ne aktarma yapılan da'ire veya idare görevlidir. 

BAŞKAN — Maddeyli onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Bölüm Düzeni ve Deyimler : 
Madde 6. — Güder cetvellerinin bölümleri, prog

ram bütçe uygulamasında programlar şeklinde düzen-
ıleniır, Programlar aDtproigıramlara, altprogramlar da 
hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun öde
nek türlerime göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her 
faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama kalemin
den oluşur. 

1050 sayılı Mulhasöbei Umumiye Kanunu ile diğer 
kanunlarda ve bu kanunda yer alan ; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandır-
masındâki «Program!» deyimini, 

b) k<Kesimı» deyimi «Altprogram!» deyimini, 

c) ı«Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kap
sayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» deyimlerini, 

d) ı«Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın ya
pılacağı program, altprogram, ödenek türü, faaliyet -
proje ve harcama kalemli bileşimini, 

e) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet» ter
tibi deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalemle
rindeki ödenek bakiyeleri yalnızca Personel giderleri 
borçlarına karşılık gösterillmek koşuluyla) hizmet veya 
harcamanın ait olduğu program bazını ifade eder. 

BAŞKAN — Maddeyli onayınızla sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yeni Tertip ve Harcama Kalemleri Açılması : 
Madde 7. — Hizmetin gerektirdiği hallerde ödenek 

türü (3) ile ilgili ve 1980 yılı Programının Uygulanma
sı, İzlenmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Kararname 
hükümlerine göre, 1980 yılı Programına alınan proje
ler için ödenek türü (2) ile ilgili yeni tertipler ya da 
ibütçe kanununda yer alan program, altprogram, faa
liyet ve projelerde yenli harcama kalemleri açmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyli onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul ©tmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mail Politikaya t Biçkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Mali Kontrol : 
Madde 8.—A) Maliye Bakanı; 
Genel Bütçeye dahil dairelerle ıkaltma bütçeli idare

lerde harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, denge
li ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacı ile ge
lir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve kararname
lerin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlem
leri almaya, standatlar saptamaya ve sınırlamalar koy
maya, 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardım
ları ile karşılanan ve katma bütçeli idare durumunda 
bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu kuruluşla
rının hizmet programlarını yıl içlinde düzenlemeye ve 
ıbuniar için harcamalar ve istihdam esasları yönünden 
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gerekli standartları saptamaya ve sınırlamaları koyma
ya, 

Yetkilidir. 
ıBıu madde hükımü özel 'idareler, belediyeler, döner 

sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
halklkımıda da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyii onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.., Kalbul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar : 
Madde 9, — 6400 sayılı Yasanın 3 ncü maddesinde 

yazılı idare ve müesseseler Devlet Malzeme Ofisinin 
sağlayacağı malzeme ve hizmetleri başka yerden ala
maz ve yaptıramazlar. Anılan maddede yer alan «An
cak Ofisçe zamanında tem'in edlilemeyeceği anlaşılan 
ve gecikmesi idarelerin işlerini aksatacak mahiyette bu
lunan ihtiyaçlar hariçten temin edilebilir.» biçiminde-
ıki hüküm kırtasiye ve temizlik malzemesi 'ihtiyaçları 
dışındaki alımlar için 1980 mali yılında uygulanmaz. 
Ancak ivedi ve çok zorunlu durumlarda söz konusu 
hükmün uygulanmasını sağlamaya ıM aliye Bakam yet
kilidir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgil bir önerge var; 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına! 
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarının 9 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki parag
rafın ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Antalya 
ibrahim Bthem Boz Kaya Çakmakçı 

Kastamonu Antalya 
Ali Nihat Kanol İhsan Ataöv 

Zonguldak Esikişehir 
Ahmet Gültekin Kızılışük Sayfi Öztürk 

Ankara Kayseri 
Necati Gültekin Mehmet Doğan 

Gaziantep 
Cengiz Göikçdk 

Devlet Malzeme Ofisinde Yapılacak Alımlar : 
Madde 9. — Paragraf 2. : 
Milli Savunma Bakanlığı, büro makinelerinin ba

kım ve onarımı ile ilgili hizmetlerini kendi kademele
rinde yaptırabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI NU

RETTİN OK (Çankırı) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmaktadır. 
önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştlir. 

Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Vergi Uygulamaları : 
Madde 10. — 1980 bütçe yılında : 

A) Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla bir 
vergi dairesinin yetki alanı içinde yürütülen belirli 
kamu hizmetlerinin görüldüğü mahallerde, vergi dai
resine bağlı olarak tahakkuk ve tahsilat servisleri 
kurdurmaya ve görülen bu hizmetlerle ilgili vergile
rin, hizmetin ve işlemlerin ifası sırasında tahsili için 
gerekli önlemleri almaya, 

B) Vergi dairelerinin genel tahakkuk hesapla
rıyla mükellef hesapları arasında çıkabilecek fark-
ların giderilmesi için gerekli işlemleri yapmaya, 

C) 105Q sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
131 nci maddesine göre Mali Müşavere Encümeni
nin uygun mütalaası üzerine, 250 liraya kadar olan 
6183 sayılı Kanuna tabi bulunan kamu alacaklarından 
tahsili imkânsız hale gelenleri terkin ettirmeye, 

D) Vergi uyuşmazlıklarının daha kısa sürede so
nuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Vergiler Tem
yiz Komisyonunun daire sayısını artırmaya, 

E) Emlâk Vergisi mükelleflerini (Emlâk Vergisi 
Kanununun 25 nci maddesinde belirtilenler hariç) 
1980 yılında genel beyana çağırmaya; beyanname 
verme süresinin başlangıç ve bitimiyle ödeme süre
lerini bu yıla mahsus olmak üzere tespit ederek mü
kelleflere duyurmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oynayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Resmi Taşıtlara İlişkin Hükümler : 
Madde 11. — Resmi taşıt kullanımında uygula

nacak ilkeler aşağıdadır. 
A) Resmi taşıt kullanımına ilişkin 3. 6 . 1979 

gün ve 7/18077 sayılı Kararname hükümleri 1980 
bütçe yılında da uygulanır. 

B) 237 sayılı Taşıt Kanununun 17 nci maddesi 
uyarınca yardım ve bağış yoluyla kurumların edine
cekleri taşıtlar hakkında marka model ve motor ha
cimleri itibariyle sınırlamalar koymaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oynayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçen ve Eski Yıllar Borçları : 
Madde 12. — Mali yılın sonuna kadar ödene-

mediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve 
MUK'nun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğ
ramamış bulunan Genel Bütçeye dahil dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin geçen ve eski yıllar borçlarına 
ait ödemeler aşağıdaki ilkelere uyularak yapılır. 

A) Karşılıklı Borçlar : 
lYılları bütçelerinin ilgili hizmet tertiplerinde kar

şılığı bulunan borçlar ilgisine göre «Personel gider
leri geçen ve eski yıllar karşılıklı borçlariç» ile «Diğer 
geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları» faaliyetlerin
den ödenir. 

Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde, 
personel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden 
aktarma yapılmamak kaydıyla 1980 yılı Bütçesinin 
aynı veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu 
faaliyetlere aktarma yapmaya, veya (100 - Personel 
giderleri) ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar 
için «Personel giderleri geçen ve eski yıllar karşı
lıklı borçlarj» faaliyetine yeterince ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) Karşılıksız Borçlar : 
(100 - Personel giderleri) ne ait harcama kalem

lerinden doğan karşılıksız harçların ödenmesi için 
ilgili kuruluş bütçesinde «Personel giderleri geçen 
ve eski yıllar karşılıksız borçları,» faaliyetini açma
ya ve bu faaliyete 1980 yılı Bütçesinin (100 - Per
sonel Giderleri) dışındaki aynı veya diğer tertiplerin-
deki ödeneklerden aktarma yapmaya veya yeterince 
ödenek kaydetmeye, 

Geçen ve eski yıllara ait olup (100 - Personel 
Giderleri) dışında kalan harcama kalemlerinden do
ğan karşılıksız borçların ödenebilmesi için, ilgili ku
ruluş bütçesinde «Geçen ve eski yıllar diğer karşı
lıksız borçları» faaliyetini açmaya ve bu faaliyte 
1980 yılı Bütçesinin (100 - Personel Giderleri) dışın
daki aynı veya diğer tertiplerindeki ödeneklerden ak
tarma yapmaya, 

ıM aliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oynaymıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı : 
Madde 13. —. Katma bütçeli idarelerin bütçele

rini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşı

lığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan 
miktarlardan, bu amaca göre, fazla olduğu saptanan 
kısımları, mali yıl sonunda ilgili idarelere ödemeye
rek iptal etmeye; Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle 
yılı içinde nakden ödenmeyen kısımlar, gelecek yıl
larda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü dışında) mali yıl sonuna göre Maliye 
Bakanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel büt
çeye gelir yazılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oynayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yatırım Harcamaları : 
Madde 14. — Yıllık programlara ek yatırım cet

vellerinde yer alan proje dışında herhangi bir projeye 
yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında iki ödenek türü 
içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, is
kân ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktür'ün gerek
tirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştır
malar ile REMO programı içerisinde yer alan alım 
ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilâtı vizesine bağlı 
olmayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde 
yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje 
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde bu 
toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına 
ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Ba
kan tarafından onaylanmış programlarda gösterilen 
işler esas alınır. 

1980 yılı programına ekli yatırım projeleri için 
programla ayrılan ödeneklerden başka projeler ve 
amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yatırım projelerinin uygulanmasında projelerin 
üretime dönük bölümlerinin gerçekleştirilmesine ön
celik verilir. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1980 yılı prog
ramının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair karar(» da yer alan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cet
vellerinin Resmi Gazetede yayınlanmasına kadar, 
ödeneği bütçede yer alan ve Bakanlar Kurulunca 
kabul edilmiş bulunan projeye ilişkin tüm hazırlık
ları tamamlanmış olan yatırım projelerini ihale etme
ye ve taahhütlere girişmeye hizmeti yapacak Bakan 
yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeye ilişkin bir önerge var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yatırımların zamanında gerçekleşmesini sağlamak 

üzere, 1980 yılı Bütçe Kanunu tasarısının Birinci 
Kısım, Üçüncü Bölüm, 14 ncü maddesinin 2 nci 
bendinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini rz ve 
teklif ederiz. 

Kırşehir Çankırı 
Mustafa Eşrefoğlu Arif Tosyalıoğlu 

Edirne îzmir 
Ahmet tnceoğlu Aysel Uğural 

Ağrı 
Ahmet Hamdi Şam 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje 
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu 
toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına 
ilişkin olarak ilgili Bakan tarafından onaylanmış 
programlardaki işler esas alınır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katıl
maktadır. Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Dışalım ve Devlet Malzeme Ofisinden Taşıt 

Alım Kredilerinin Mahsup Süresi : 
Madde 15. — Dış ülkelerden getirilecek malze

me karşılığı olarak 1977 ve daha önceki yıllarda 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi 
uyarınca açılmış bulunan kredilerden akreditife ay
rılmış, ancak 3010 sayılı Yasa hükümlerinin uygu
lanmaması nedeniyle mahsup işlemi yapılamamış 
miktarlarla ilgili mal bedelleri de genel ve katma 
bütçeli kuruluşlar bütçelerinde Muhasebei Umu
miye Kanununun 24 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile değişik 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının 
(d) bendinin ikinci paragrafına istinaden Maliye Ba
kanlığınca açılacak 630 harcama kalemine bu amaçla 
kaydolunacak ödenekten mahsup edilir. 

Geçen mali yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine 
yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların mali yılın 

bitiminden itibaren dört ay içinde teslim edilmesi ve 
tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile aynı yıl büt
çesinden mahsup edilir. 

-BAŞKAN — Maddeyi oynayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
Fonlara İlişkin Hükümler : 
Madde 16. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer 

alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler aşağıdaki fıkra
larda gösterilmiştir. 

A) Aylık ve Diğer Personel Giderleri İle İlgili 
Fon : 

Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel 
Kanunu, Türk Silahlı Küvetleri Personel Kanunu, 
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun ve diğer Kanunlar ile bunların öngör
düğü tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin gerek
tirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930 - Mali transferler) programının, (09 - Diğer 
Mali Transferler) altprograrnının, (301 - Devlet 
Memurları Kanunu ile diğer Kanunlar ve yönetme
liklerinin gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetinde-
ki ödenekten, Genel Bütçeye dahil daire ve katma 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan 
(110 - Aylıklar), (120 - Sözleşmeli personel ücret
leri), (140 - Sosyal Yardımlar), (150 - Ek Çalışma 
Karşılıkları - Üniversitelerin gece öğretimine ilişkin 
fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), 
(160 - Tazminatlar ve Ödüler), (170 - Ödenekler), 
(180 - Tedavi yardımı ve cenaze giderleri) harcama 
kalemlerine ve Emekli Sandığına Ödemeler ve Muh
tar ödenekleri ile ilgili tertiplere, yeterince ödenek 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde 
bu ödenek Maliye Bakanlığınca yeterince artırıla
bilir. 

Giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve esas 
itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılamakla 
beraber, yalnız belli amaçlarla genel Bütçeden Ha
zine Yardımı alan katma bütçeli idareler için yuka
rıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer 
tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluş
ların yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine 
ilişkin ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu harcama ka
lemleri ile ilgili harcamalarda ..kullanılmak üzere, 
Maliye Bakanınca bağlı oldukları bütçenin ilgili 
transfer tertibine bu fondan aktarma yapılabilir. 
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B) Ücretlerle İlgi Fon : 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali Trans
ferler) programının, (09 - Diğer mali transferler) 
altprogramının, (305 - İş ve Toplu iş Sözleşmelerinin 
gerektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer 
alan ödenekten iş ve toplu iş sözleşmelerinin gerek
tirdiği mali yükleri karşılamak üzere, Genel Büt
çeye dahil dairelerle, Katma bütçeli idarelerin ilgili 
harcama kalemlerine aktarma yapmaya ve bu ödene
ği yeterince artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak giderlerini keridi gelirleriyle karşılayan ve
ya esas itibariyle güderlerini kendi gelirleriyle karşıla-
malkla beraber, yalnız belli amacılarla Genel Bütçeden 
Hazine yardımı alan Katma Bütçeli idareler için bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

C) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali Transfer
ler) programının, (09 - Diğer Mali Transferlerle İlgili 
Ödemeler) alt programının, (303 - Yatırımları Hız
landırma Fonu) faaliyetinin 940 - kod numaralı (Mali 
Transferler) harcama kalemindekİ ödenekten, 1980 
Yılı programının uygulanması, izlenmesi ve koordi
nasyonuna ilişkin kararname hükümlerine '.göre 1980 
programındaki ödeneği artırılan veya 1980 programı
na ek olarak kabul olunan öncelikli sektör ve alt sek
törler ile işçi ücretlerine harcanmak üzere, Genel 
Bütçeli dairelerle, Katma Bütçeli idarelerin hizmet 
programlarında mevcut veya yeniden açılacak proje
lerin ilgili harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin (920 - İktisadi Transferler ve Yardımlar) 
programı ile (930 - Mali Transferler) programının 
(08 - İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi 
Teşebbüslerine ikraz ve avanslarla ilgili öldemeler) 
alt programının ilgili faaliyetlerine aktarıma yapmaya 
ve bu Ödeneği on katına kadar artırmaya Maliye Ba
kanı yötfciildir, 

D) Öngörülmeyen Giderler Karşılığı Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin öngörülmeyen gider

ler karşılığı tertibinde yer alan Ödenekten, Bütçenin 
hazırlanması sırasında öngörülmeyen ve Bütçede ter
tipleri bulunmayan, ancalk yerine getirilmesi zorunlu
luğu Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan olağanüstü 
hizmet ve giderleri karşılamak amacıyla ilgili kuru
luş hizmet programlarında gerekli tertipleri açarak, 
aktarma yapmaya ve bu tertiplerden yapılacak öde
melerin esaslarını gerektiğinde saptamaya Maliye Ba
lkanı yetkilidir. Bu ödenek gerektiğinde Maliye Baka
nınca beş katına kaidar artırılabilir. 

E) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderle
rini Karşılama Fonu: 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla, Kamu İktisaldi 
Teşebbüsleri ve diğer Kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası giderle
rini karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930 - Mali Transferler) programının (09 - Diğer Mali 
Transferler) alt programının, (308 - Uluslararası Ku
ruluşlarca Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Türk 
Lirası Giderlerini Karşılama Fonu) faaliyeitİndeki 
ödenekten, Genel ve Katma bütçeli kuruluşların hiz
met programlarındaiki harcama kalemleri ile, Kamu 
İktisadi Teşdbbüslenine ve diğer Kamu kuruluşlarına 
yapılacak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı 
Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak olan har
cama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde ihtiyaç ora
nımda artırabilir. Bu ödeneğin kullanış şekli ve har
cama esasları Maliye Bakanlığınca saptanır. 

F) Yabancı Ülkelere Verilecek Proje Kredileri 
Karşılığı Fonu : 

1980 Mali yılı içinde : 
a) (Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali Trans

ferler) programının, (09 - Diğer Mali Transferler) alt 
programının, (307 - Yalbancı Ülkelere Verilecek Proje 
Kredileri Karşılığı) faaliyetinldeki ödeneği, Bakanlar 
Kurulu kararı ile saptanacak yalbancı ülkelere açıla
cak yatırım kredilerine ayırmaya; 

Ib) Kredinin verilmesine, uygulanacak faiz oranı 
ile geri ödeme zamanına ilişkin biçim ve koşulları sap
tamaya;' 

c) Bu ödeneği, geröktiğinde beş katına kadar ar
tırmaya; 

Maliye Bakanı ydtkilidir. 

G) Yükseköğretimde Kapasite Artırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali Trans

ferler) programının (09 - Diğer Mali Transferler) alt 
programının, (304 - Yükseköğretimde Kapasite Ar
tırma Fonu) faaliyetirideki Ödenekten, Milli Eğitim 
Bakanlığının önerisi üzerine aynı Bakanlık veya Üni
versite ve Akademiler bütçelerindeki hizmet program
larında yer alan kapasite artışı ile doğrudan doğruya 
ilgili harcama kalemlerine, yalnız yılı içinde ortaya 
çıkan öğrenci kapasite artışlarının gerektirdiği harca
maları karşılamak amacıyla aktarma yapmaya ve bu 
tertipte yer alan Ödeneği beş katına kadar artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.. 
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H) Genel Sağlık Sigortası Fonu: 
Genel Sağlık Sigortası Yasasının çıkması halinde, 

bu yasanın uygulanmasıyla ilgili olarak Hazineyi il
gilendiren her türlü giderlerin karşılanması amacıyla 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal Transfer
ler) programının, (04 - Sosyal Transferlerle ilgili Fon
lar) alt programında (43Ü - Genel Sağlık Sigortası Gi
derleri) faaliyetini açmaya ve bu faaliyete yeterince 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşullan Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca ortaklaşa 
hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

t) Tarım Sigortası Fonu : 
Tarım sigortası yasasının çıkması halinde, bu yasa

nın uygulanmasıyla ilgili olarak Hazineyi ilgilendi
ren her türlü giderlerin karşılanmasu amacıyla, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal transferler) prog
ramının, (04 - Sosyal transferlerle ilgili fonlar) alt 
programında, (433 - Tarım sigortası giderleri) faaliye
tini açmaya ve bu faaliyete yeterince ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Maliye 
Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle saptanır. 

J) Güvenlik Sigortası Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal trans

ferler) programının, (04 - Sosyal transferlerle ilgili fon
lar) alt programında, «Güvenlik Sigortası Fonu» faa
liyetini açmaya ve bu fona yeterince Ödenek kaydet
meye Maliye Balkanı yetkilidir. 

«Güvenlik Sigortası Yasasının» çıkması halinde, 
bu yasanın uygulanması ile ilgili olarak Hazineyi ilgi
lendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. 

K) Belediyelerin Borç Ödemelerine Yardım Fonu : 
Mâliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali transfer

ler) programının, (04 - Belediyelere yardım) alt prog
ramının (255 - Belediyelerin Borç Ödemelerine Yar
dım Fonu) faalİyetindeki ödenekten, belediyelerin Ha
zineye, katma bütçeli idarelere veya kamu iktisadi 
teşebbüsleri ile kamu kuruluşlarına borç biriktirmeme
lerini sağlamak ve finansman ihtiyaçlarına katkıda bu
lunmak amacıyla, % 70'i son nüfus sayımındaki nü
fus oranına, % 30'u ise hizmet ve yatırım itibariyle 
geri kalmış yer belediyelerine dağıtılmak üzere her ay 
eşit miktarlarda iller Bankasına ödeme yapmaya, 
borçlarını ödemeyen belediyelerin bu borçlarını fon
dan alacaklarına mahsup ederek ilgili kuruluşlara 
ödemeye, borç biriktiren ve mahsuben ödemeye ne
den olan belediyelere yardımı durdurmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 
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L) Belediyelerin Otobüs Alımına Yardım Fonu: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali transfer

ler) programının (04 - Belediyelere yardım) alt prog
ramının (256 - Belediyelerin Otobüs Alımına Yardım 
Fonu) faaliyetindeki ödenekten, nüfusu 100 000*1 aşan 
belediyelerin kent içi ulaşımı gerçekleştirmeye yöne
lik otobüs alımının finansmanında kullanılmak üzere 
belediyelere ödeme yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

M) iPilot tiler Kalkınma Planı Finansman Fonu : 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Mali transfer
ler) programının, (09 - Diğer mali transferler) alt prog
ramının (320 - Pilot iller Kalkınma Planı Finansman 
Fonu) faalİyetindeki ödenekten, özellikle kalkınma
mış illerde bu planla gerçekleştirilecek projelerin uy
gulanmasında kullanılmak üzere, genel ve katma büt
çeli kuruluşların mevcut veya yeniden açılacak tertip
lerine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin (920 - iktisadi 
transferler ve yardımlar) programına aktarma yapma
ya ve bu ödeneği beş kat artırmaya Maliye Bakanı 
yetfkilidiv. 

ıN) Sıkıyönetim giderlerini karşılamak amacıyla 
Maliye Bakanlığı bütçesine (930 - Mali transferler) 
programının (09 - Diğer mali transferlerle ilgili öde
meler) alt programının (319 - Sıkıyönetim giderleri 
karşılığı) faaliyetinin (94Q - Mali transferler) harca
ma kalemindeki ödeneği yeterince artırmaya ve 1728 
sayılı Kanunla eklenen son fıkra gereğince Başbakan
lık bütçesinde konuya ilişkin yeniden tertip açmaya 
ve buraya anılan tertipten ödenek aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

O) Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye da
hil dairelerin cari giderler ile transfer giderleri tertip
lerinde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için dö
viz olarak kulanifması gereken ödeneklerle genel büt
çeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslar
arası kuruluşlara yapacakları zorunlu ödemelerin ya
bancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 1 Ocak 1980' 
delki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki 
farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesi
nin (930 - Mali transferler) programının (09 - Diğer 
mali transferlerle ilgili ödemeler) alt programında 
(302 - Kur Farklarını Karşılama Fonu) faaliyetini aça
rak yeterince ödenek kaydetmeye ve ilgili kuruluşların 
hizmet programlarında mevcut tertiplere aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu maddeye ilişkin bir önerge var, 
okutuyorum efendim: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1980 yılı Bütçe Yasası Tasa
rısının 16 ncı maddesinin (A), (B), (C), ve (E) bentle
rinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini, (H), (!) ve 
(J) bentlerinin metinden çıkarılmasını saygıyla öne
ririz, 

İstanbul Uşak 
MetinTüzün ismail Aydın 

Kocaeli izmir 
ibrahim Akdoğan Süleyman Genç 

Nevşehir 
Yaşar Kemal Yükseldi 

A) Aylık ve Diğer Personel Giderleriyle ilgili 
Fon: 

Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel 
Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Da
ir Kanun ve diğer kanunlar ile bunların öngördüğü 
tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin, gerektirdiği 
harcamalar için Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 -
Mali transferler), programının, (09 -- Diğer mali trans
ferler) alt programının, (3ÖI1 - Devlet Memurları Ka
nunu ile diğer kanunlar ve yönetmeliklerin gerektir
diği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekten, Ge
nel Bütçeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin hiz
met programlarında yer alan (1110 - Aylıklar), (120 -
Sözleşmeli personel ücretleri), (140 - Sosyal yardım
lar), (150 - Ek çalışma karşılıkları - üniversitelerin ge
ce öğretimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans 
ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve ödüller), {U70 -
Ödenekler), (180 - Tedavi yardımı ve cenaze gider
leri) bacama kalemlerine ve Emekli Sandığına ödeme
ler ve muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, yeterince 
ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerek
tiğinde bu ödenek Maliye Bakanlığınca 5 katına ka
dar artırılabilir. 

Giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve esas 
itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılamakla 
'beraber, yalnız belli amaçlarla gene Bütçeden Ha
zine yardımı alan katma bütçeli idareler için yukarı
daki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer ter
tiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların 
yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine ilişik 
ödenek ihtiyaçlan için, yalnız bu harcama kalemleri 
ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere, Maliye Ba
kanınca bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer tertibi
ne bu fondan aktarma yapılabilir. 

28 , 2 . 1980 O : 1 

B) Ücretlerle İlgili Fon : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transfer

ler) programının, (09 - Diğer mali transferler), alt-
programının (305 - iş ve toplu iş .sözleşmelerinin ge
rektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan 
ödenekten iş ve toplu iş sözleşmelerinin. gerektirdiği 
mali yükleri karşılamak üzere, Genel Bütçeye dahil 
dairelerle, katma bütçeli idarelerin ilgili harcama ka
lemlerine aktarma yapmaya ve bu ödeneği 3 katına 
kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan ve
ya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşıla
makla beraber, yalnız belli amaçlarla Genel Bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

0 Yatırımlaırı Hızlandırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali transfer

ler) programının (09 - Diğer mali transferlerle ilgili 
ödemeler) altprögramının (303 - Yatırımları hızlan
dırma fonu) faaliyetinin 940 kot numaralı (Mali trans
ferler) harcama kal emindeki ödenekten, 1980 yılı 
programının uygulanması, izlenmesi ve koordinasyo
nuna ilişkin kararname hükümlerine göre 19*80 prog
ramındaki ödeneği artırılan veya 1980 programına ek 
olarak kabul olunan öncelikli sektör ve alt sektör
ler ile işçi ücretlerine harcanmak üzere, Genel Büt
çeli dairelerle, katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında meVcut veya yeniden açılacak projelerin 
ilgili harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı Büt
çesinin (920 - iktisadi transferler ve yardımlar) prog
ramı ile (930 - Mali transferler) programının (08 - ik
tisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu iktisadi Teşebbüs
lerine ikraz ve avanslarla ilgili ödemeler) alt progra
mının ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya ve bu öde
neği altı katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetki-
lidif, 

E) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderleri
ni Karşılama Fonu ? 

Uluslararası kuruluşlarca diş finansmanı sağlanan 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu İktisa
di Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini 
karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 -
Mali transferler) programının (09 - Diğer mali trans
ferler) alt programının, (3Ö8 - Uluslararası kuruluş
larca dış finansmanı sağlanan projelerin Türk lirası 
giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki ödenekten, 
genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet program
larındaki harcama kalemleri ile, Kamu iktisadi Teşeb* 
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büslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak trans
ferlerle ilgili olaralk Malîye Bakanlığı Bütçesinde mev
cut veya yeniden açılacak olan harcama kalemlerine 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde 5 katına 
kadar artırabilir. Bu ödeneğin kullanış biçimi ve har
cama ilkeleri Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Gerekçcı -i 
Son yıllarda Türk bütçe sisteminde başlatılan yan

lış bir uygulama ile bütçeler balangıçta gerçek boyut
larından küçük tutulmakta ve yıl içinde Maliye Ba
kanına sınırsız artırma yetkileri verilerek bütçe Öde
nekleri yükseltildbilmektedir. Yerleşmiş devlet bütçe
si kavramı ile bağdaşmayan bu uygulamanın yaygın
laştırılmasıyla Türk bütçeleri son yıllarda hiçlbir ana
lize olanak bırakmayacak çarpık bir yapıya dönüşmüş 
ve başlangıç ödenekleriyle yıl sonu ödenekleri arasın
daki farklar giderek büyümeye başlamıştır. Memur 
aylıkları fonu, işçi ücretleri fonu, yatırımları hızlan
dırma fonu gibi pek çok fonda ve fon adı altında ol
masa bile pek çok bütçe kaleminde Maliye Bakanına 
sınırsız ödenek artırma yetkisi veren hükümler bu
lunmaktadır. ıBütçe Yasa Tasarısındaki hükümler dı
şında sadece Maliye Bakanlığı bütçesinde 17 ayrı yer
de Maliye Bakanına bu tür bir yetkinin verildiği gö
rülmektedir. Bu uygulama ile 'bütçelerin halk iradesi
nin simgesi olagelen «bütçenin parlamentolarca onay
lanması» ilkesi zedelenmektedir. Bu sakıncalar dik
kate alınarak 1979 bütçesi hazırlanırken fonlar bir 
ayıklamaya tabi tutulmuş ve sınırsız artırma yetkileri 
belli üst sınırlarla kısıtlanmıştır. Maliye Bakam ta
rafından »gerçek gereksinimler dikkate alınarak hazır
landığı özellikle ifade edilen 1980 bütçesinde bu tür 
yetkilere gereksinim duyulmaması gerekirdi. Önerge 
ile aylık ve ücretlerle ilgili fonlardaki Maliye Baka-

• nının sınırsız artırma yetkisi ödeneğin 5 ve 3 katı ile 
sınırlandırılmaktadır. Aynı biçimde Yatırımları Hız
landırma Fonundaki 10 kat artırma yetkisi geçen yıl 
olduğu gibi 6 kata indirilmekte, dış finansman sağ
lanan projelerin giderlerini karşılama fonundaki sınır
sız artırma yetkisi de ödeneğin 5 katı ile sınırlandırıl-
mak'tadıf, 

Önergemizde ayrıca bütçe yasalarında yer alan 
ve fakat ilgili yasaları çıkarılamadığı için uygulama 
olanağı olmayan «Genel Sağlık Sigortası Fonu», «Ta
rım Sigortası Fonu» ve «Güvenlik Sigortası Fonu» da 
madde metninden çıkarılmaktadır. 

!Bu konularla ilgili yasalar Parlamentodan çıktı
ğında gerekli ödenekler de «ek ödenek yasaları» ile 
sağlanabilecektir. 

BASRA'N — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Sayın Başkan, önergenin birinci ve ikinci 'bölümlerin
de memurlar ile ücretlilerin maaşlarının ödenememe-
si halinde Maliye Bakanlığına yeterince ödenek konul
masını öngören maddenin, «yeterince» kaydı yerine, 
«5 katı» ödenek konulmasını öngörmektedir. 

Özellikle 22 katsayı 25'e çıktıktan sonra, bu öner
ge kalbul edildikten sonra, memurlarımızın yıl sonları
na doğru maaş alamamaları gibi bir durumu, ücretler
le olan ilgili kısmı da, 1980 yılının toplu iş sözleşme
lerini öngören bir yıl olması nedeniyle işçi ücretle
rinin ödenememesini gerektirdiği cihetle, Hükümet 
olarak önergeye katılmadığımızı ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
'SÜLEYMAN GENÇ ı(Izmir) — Önerge sahibi 

olarak söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Genç, önerge

ler üzerinde görüşme açmamız mümkün değil. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye ka

tılmıyor. Önergeyi onayınıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

V6 ncı maddeyi onayınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN GFJNÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
burada, Komisyon ve Hükümet katılmadığına göre 
önerge sahiplerine söz hakkı doğmuyor mu? 

IBAŞKAN — Maalesef, bütçe yasalarını görüşür
ken böyle bir hak yok Sayın Genç. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Bütçe Karma Komisyonu tamamen İçtüzüğümüze gö
re çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Bütçe Ko
misyonundaki müzakerelerimizde, komisyon katılmaz, 
yani Hükümet katılmaz ise, önerge sahiplerine söz 
hakkı doğar. Bütçe Komisyonundaki bu usulü bura
da da uygulamanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Anladım efendim, ifade etmek iste
diğiniz hususu. Sayın Genç, Bütçe Komisyonu çalış
malarının ne şekilde sürdürüldüğünü, Birleşimi yöne
ten Başkanınız olarak benim bilmem olanaksız. An
cak, Anayasamızın 94 ncü maddesinin son fıkrasın
da, (bütçe - ki isterseniz okunum - yasa tasarılarının 
görüşülmesi sırasında önergelerin görüşmesiz oylana
cağına dair hüküm vardır. Komisyona sorma zorun
luluğumuz vardır her müzakerede. Bütçe görüşmele-
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ri sırasında da usulen Hükümete fikrini sormaktayız. 
Aslında Hükümete sorma zorunluluğu da yoktur; ama 
kesin olan bir durum var, o da önerge sahiplerinin, 
Komisyonun katılmaması halinde söz hakkının bulun
madığı hususudur. O da Anayasamızda var, İçtüzüğe 
'bunun için girmemiştir. Teşekkür ederim Sayın Genç, 
konu aydınlanmıştır. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Komisyona görüş soruyorsunuz, Komisyon görüş bil
diriyor, Sayın Hükümet görüş bildiriyor, Genel Ku
rulun kanaati farklı ola'bilir, önergenin muhtevasının 
bilinmesi gerekir, 

BAŞKAN — Efendini, önergede zaten gerekçeyi 
'birlikte sunuyorsunuz veya sunuyoruz. O nedenle, Ge
nel Kurul, (önerge sahipleri yönünden de) gerekçe 
nedeniyle önerge muhtevasına muttali oluyor. 

Teşekkür ederim, 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Nükleer Enerji Alanı: 
Madde 17. — 8 , 5 , 1961 tarihli ve 2'99 sayılı 

Yasayla onaylanan «iNükleer Enerji Sahasında Hu
kuki Mesuliyete dair Sözleşme» nin 7 nci maddesi 
kapsamı içinlde ortaya çıkacak hasar bedellerini kar
şılamak üzere gerekli ödeneği Baş/bakanlık Bütçesin
de açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme ilke ve 
koşullarını saptamaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktar

malar : 
Madde 18. — Genel Bütçe dışındaki kamu kuru

luşlarının hesaplarına genel bütçeli dairelerce yöne
tilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dışın
da okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine: ko
nulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu 
yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her 
çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelinde ilgili 
kurumun bütçesinde mevcut veya yenliden açılacak 
program, aitprogram, faaliyet veya projelerdeki har
cama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir,, 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Bayındırlık ve Köy İşleri ve Kooperatifler Ba

kanlıkları Bütçelerine Yapılacak Aktarmalar: 
Madde 19. — Devlet kurum ve müesseseleri ile 

kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar 
tarafından veya dış yardımlardan; 
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a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisleri ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıy
la Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak 
paralar. 

>b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesisle
rin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araştırma 
ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye ya
tırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde 
açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasın-
dalkiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fikırasındakiler Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) cet
velinin sonunda açılacak özel program, aitprogram, 
faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine öde
nek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar, ertesi - yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakam (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
yapılmasında ilgili kuruluşların İhale mevzuatını uy
gulamaya yetkilidir , 

Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin ge
rektirdiği durumlarda, gelir ve ödenek kaydı işlemi
ni beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, aitprog
ram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı 
yapabilir. İşin bitiminde, yapılan harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, aitprog
ram, faaliyet veya projelerindeki ödenekten harcama 
yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Mili Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Ko

mutanlığı Bütçeleri Arasındaki Aktarma İşlemleri: 
Madde 20. — Milli Savunma Bakanlığı tarafın

dan Jandarma Genel Komutanlığına, Jandarma Ge
nel Komutanlığınca da Milli Savunma Bakanlığına 
cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin Ibedellerini 
karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üzerine, 
ilgili iki bütçenin program, aitprogram, faaliyet ve 
projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir 
program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği ilgili 
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program, altprogram, faaliyet veya projeler arasında ı 
karşılıklı olarak aktarmaya, I 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. I 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağış ve Yardım Yolu ile Gelen Malzameler : I 
Madde 21. — A) Genel Bütçeye dahil daireler 

ile katma bütçeli idarelere dış kaynaklardan veya I 
uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredli yo
lu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alım
la ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile, bun- I 
ların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni
den açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetme- I 
ye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet- I 
kilidir. I 

İB) 1980 Bütçe yılı içerisinde Milli Savunma ih- I 
tiyaçlan için yabancı devletlerden askeri yardım yo
lu ile ya da diğer yollardan fiilen sağlanacak malze
me ve eşya bedellerini bağlı (B) cetvelinde bu adla 
açılacak bir tertibe gelir ve karşılığını Milli Savun
ma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel tertiplere öde
nek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. I 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştiır. I 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağışlara İlişkin Hükümler : I 
Madde 22. — Bağışlara ilişkin özel Ödeneklerden; 
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artık- I 

lan ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından 
yetersiz olanları, 

B) '(A) fıkrasındakilerin dışında kalan, 5 000 
lirayı aşmayan, iki yıl devrettiği halde harcanmayan- I 
lan, 

îptal etmeye Malîye Bakanı yetkilidir. 
BAŞ/KAİN —• Maddeyi onayınıza sunuyorum. I 

Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : I 
Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko

mutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet I 
Karşılıktan: I 

Madde 23. — A) Milli Savunma Bakanlığı ve I 
Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkelere 
ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir I 
hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz 
ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarla- I 
rınıj I 
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B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma dahil) 
öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eği
tim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya er
lere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce 
ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma ge
reğince yedek hava alanlarının bakım ve onarımları 
için yapılacak giderlerin NATO makamlarınca karşı
lanması öngörüldüğünden bu işler için verilecek pa
raları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan Büt
çeye gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda 
açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu su
retle ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde har
canmayan kısımları ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiş-
tif, 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri: 
Madde 24. — A) Devlet Planlama Teşkilatı Büt

çesinin «Planlama hizmetleri» program «Araştırma -
inceleme ve proje hizmetleri» altprogramının «Araş
tırma - inceleme ve proje hizmetleri» projesinde yer 
alan ödenekten bir kısmını, Devlet Planlama Teşki
latınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine- uy
gun çalışmaların yaptırılması amacı ile, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bu
nunla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir 

Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel 
idarelerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine ve diğer 
kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedelle
rini peşin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin 0111 -
04-3-141-930) kod numaralı tertibinde yer alan öde
neği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program 
ve projeleri desteklemek amacı ile, genel ve katma 
bütçeli idarelerin ilgili harcama kalemlerine aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer 
kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertip
ten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiş
ti^ 
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25 nci maddeyi okutuyorum : 
Dördüncü Dölüm 

'Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler 
i(A) Cetveli i 
Madde 25. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 

dağılımı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BALKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmıiş-
tifH 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
(B) Cetveli:1 

Madde 26. — Devlet gelirlerinin özel hükümle
ri ne göre tarih ve tahsiline 1980 mali yılında da de
vanı olunur. 

Ayrıca; 
A) Musul petrollerinden biriken (100) milyon li

ralık paydan mali yıl iç'inde tahsil edilecek kısım, 
(B) cetvelindeki «Çeşitli gelirler», 

Ej Okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Ya
sada değişiklik yapılıncaya kadar okul pansiyonları 
gelirlerinin % 25'i, bütçenin (]B) cetvelindeki «Pan
siyonlu okul ücretleri karşılığı», 

C) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak 
Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrolden 
Devlet Hakkı», 

Tertibine gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 

'Ka'bul edenler... Kabul etemeyenler... -Kabul edilmiş-
'tir. 

26 ncı maddeden sonra 27 nci madde olarak »bir 
madde eklenmesine ilişkin 2 tane önerge var, oku
tuyorum elendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının 26 ncı maddesinden sonra 27 nci madde ola
rak aşağıdaki metnin eklenmesini saygılarımızla arz 
ve teklif ederiz, '17. 2 . 1980 

-Maldde 27. — Gerçek ücret gelirlerinin vergilen
dirilmesinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun de
ğişik 131' nci maddesi mucibince tatbik edilmekte 
olan özel iridirim miktarları yeniden düzenleninceye 
kadar, halen uygulanmakta olan özel indirim miktar
larına göre hesaplanacak verigi ile özel indirimin asga
ri ücret tutarı üzerinden hesaplanması durumunda 
ödenmesi gerekecek vergi tutarı arasındaki fark, mü
kelleflere ödenek olarak geri ödenir. 

İGeri ödemenin nak'ten veya mahsuben yapılması 
şekli Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. Bu amaçla 
Maliye Bakanlığı Bütçesinde gerekli tertipi açmaya ve 

bu tertibe yeteri kadar Ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Konya Sivas 
Şener Battal Temel Karamollaoğlu 

Yozgat Adana 
Hüseyin Erdal Hasan Aksay 

Tralbzoın 
Lütifi Göktaş 

Önergenin gerekçesi: 
Bu önergemiz Bütçe Kanun tasarısının 1 nci mad

desiyle ilgili olarak verdiğimiz önergeyle alakalıdır. 
Bütçe Kanun tasarısına müstakil 27 nci madde ola
rak önerdiğimiz bu teklif içinde vergi muafiyetini en 
az ücret olarak getiriyoruz. Ayrıca, günümüzdeki en 
az ücretin 5 400 lira olması dikkate alınırsa, 'bir gelir 
miktarından 5 400 Türk Lirası çıkarıldıktan sonra 
matrah teslbiti yapılacaktır. Ayrıca önerimizde her
hangi ıbir rakam yerine en "az ücret ifadesini kullan
mış olmamız ileride sanayi kesimindeki işçilere öden
mesi gereken asgari ücret miktarı arttığında otomatik 
alarak vergi muafiyeti de genişlemiş olacaktır. Tek
lifimiz Anayasamızın sosyal adalet ilkesine uymakta
dır. Bu teklif sadece 1980 yılı için düşünülnıüştür. 
'Konunun müstakil bir kanun teklifi olarak daimilik 
kazanmasında 'büyük faydalar vardır. 

BAŞKAN — Diğer (önergeyi okutuyorum efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Yasa Ta

sarısının 26 ncı maddesinden sonra 27 nci madde ola
rak aşağıdaki metnin eklenmesini ve madde numara-
lariinın 'buna göre yeniden düzenlenmesini saygı ile 
öneririz. 

İstanbul İzmir 
Metin Tüzün Coşkun Karagözoğlu 

Ankara Manisa 
İsmet Çanakçı Erkin Topkaya 

izmir Uşak 
Süleyman Genç İsmail Aydın 

Sivas İstanbul 
Mahmut Özdemir Sevil Korum 

İstanbul Kayseri 
Enver Kara'beyoğlu A. Gani Âşık 

Ordu Hatay 
Ertuğrul Günay Saibri Öztürk 

Madde 27. — 
A) Gerçek ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 nci 
maddesi uyarınca uygulanmakta olan enaz geçim in-
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dirimi ve özel indirim miktarları yeniden düzenlenin
ceye kadar halen uygulanmakta olan özel indirim ve 
enaz geçim indirimi miktarlarına göre hesaplanacak 
verigi ile özel indirim ve enaz geçim indirimi miktar
ları toplamı asgari ücret düzeyinde kabul edilmek 
kaydı ile .hesaplanacak verigi tutarı arasındaki fark 
ücretliye geri verilir. Asgari ücret yeniden hesapla-
nıncaya kadar halen uygulanmakta olan miktar 6 300 
TL. olarak dikkate alınır. 

Geri ödemenin nakden veya mahsuben yapılma 
biçimi Maliye 'Bakanlığınca 'belirlenir. 

'Bu amaçla'Maliye BakanlığıBütçesinde gerekli ter
tibi açmaya ve bu tertibe yeteri kadar ödenek kay
detmeye ve gerektiğinde Maliye 'Bakanlığı Bütçesinin 
930-09-3-301 tertibinden bu tertiplere aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

>B) Emekli 'gösterge tablolarında gerekli iyileştir
meler yapılıncaya kadar : 

a) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile 
ek ve değişikliklerine göre emekli, adi malullük, va
zife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara, 

b) 'Sosyal 'Sigortalar Kurumundan malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlarla iş kaza
ları, meslek hastalıkları sigortasından gelir bağlanan
lara ve 991 sayılı Kanuna göre devrolunan sandık
lardan çeşitli aylık alanlara ayda 1 500 TL. tutarın
da ek ödeme yapılır. Bu ödemelerden 'herhangi bir 
vergi ve resim kesilmez. 

Gerekçe : 
'Hükümetin aldığı son devalüasyon ve zam karar

larından sonra dar ve sabit gelirlilerin yaşama koşul
larının dayanılmaz bir duruma girdiği bilinmektedir. 
Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetince 
hazırlanarak Türkiye Büyük 'Millet Meclisine sunul
muş bulunan ve sağlıklı bir vergi sisteminin gerçek
leştirilmesini amaçlayan verigi tasarılarının engellen
mesi yüzünden ücretliler üzerindeki adaletsiz vergi 
yükünün azaltılması mümkün olamamış, aksine enf
lasyonun etkisiyle giderek ağırlaşan 'bir görünüm ka
zanmıştır. Önergemizin kabulü ile ücretlilerin ağır 
yaşam koşulları altında ezilmesini önlemek ve vergi 
yükünün bir ölçüde azaltılmasını sağlamak mümkün 
olacağı gibi vergi yasalarındaki değişikliklerin hız
landırılması için de zorlayıcı bir etmen olacaktır. 
Ayrıca benzer bir düzenleme ile emeklilerin 'gelirle
rinin iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılıncaya kadar bunlara da ek bir Ödeme yapılma
sı önerge ile öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergeleri 
dinlediriiz. Önergelerden özellikle birisinde, 1 nci 
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maddeyle ilgili olarak verilen önergeyle bu önerge
nin ilişkisi önergede de, gerekçesinde de belirtilmek
tedir. Dün yapılan görüşmelerde 1 nci madde üze
rinde verilen önergeler işleme konulmayınca, yeni ıbir 
madde ihdasıyla bütçeye gider artırıcı nitelikte her
hangi bir önerge işleme konulup sonuç alınması Ana
yasamıza göre mümkün değildir. Hal böyle olunca, 
bu önergelerin 2'sini de işleme koymuyorum efendim. 
(AP sıralarından «'Bravo Başkan» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, 28 nci madde olarak yeni 
bir madde eklenmesine ilişkin yine 2 önerge var. Ay
rı ayrı okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısının 26 nci maddesinden sonra 28 nci madde 
olarak aşağıdaki metnin. eklenmesini saygılarımızla 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 28. — Bu Kanunun 27 nci maddesiyle üc
retliler için getirilen tazminata imtisalen emekli gös
terge tablolarında gerekli iyileştirmeler yapılıncaya 
kadar; 

a) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara, 

b) Sosyal Sigortalar 'Kurumundan malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlarla, iş kaza
ları, mesiak hastalıkları sigortasından gelir bağlanan
lara ve 991 sayılı Kanuna göre devrolunan sandık
larda çeşitli aylık alanlara ayda (Devletçe sanayi ke
siminde çalışan işçilere uygulanan en az ücretin 1/4'ü) 
tutarında ek ödeme yapılır. Bu ödemelerden herhangi 
bir vergi ve resim kesilmez. 

'Konya Yozgat 
Şener İBattal Hüseyin Erdal 

Trabzon Adana 
Lütfi Göktaş Hasan Aksay 

Sivas 
Temel Karamollaöğlu 

İBAŞKAN — Aynı mahiyetteki 2 nci önergeyi de 
okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısının 26 nci maddesinden sonra 28 nci madde 
olarak aşağıdaki metnin eklenmesini saygılarımızla 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 28. — Bu Kanunun 27 nci maddesi ile 
ücretliler için getirilen tazminata imtisalen, 

a) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre emekli, adi malullük, vazife 
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malullüğü, dul ve yetim aylığ*î alanlara, {aynı derece 
ve kademedeki memurların daha evvel ödediklerd ge
lir vergisi ile, yeni ödedikleri gelir vergisi arasındaki 
farkı), 

>b) Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük, 
yaşlılık ive ölüm sigortalarından aylık alanlarla, iş ka
zaları, meslek hastalıkları sigortasından gelir bağla
nanlara ve 991 sayılı (Kanuna ıgöre devrolunan san
dıklarda çeşitli aylık alanlara ayda (Devletçe sanayi 
kesiminde çalışan işçilere uygulanan enaz ücretin 1/4'ü) 
'tutarında ek ödeme yapılır. iBu ödemelerden herhan
gi bir vergi ve resim kesilmez. 

Yozgat Trabzon 
Hüseyin Erdal Lütfi Göktaş 

Diyarbakır Sivas 
Yaşar Göçmen Temel KaramoUaoğlu 

İstanbul Mardin 
Fehmi Cumalıoğlu Fehım Adak 

'Konya Kahramanmaraş 
Şener Battal Hasan Seyİıthanoğlu 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, bu önergeler için de 
aynı gerekçeyi ifade ediyorum. Birinci maddede mas
raflarda kısıntı yapılmadığına göre, Meclisimizce yeni 
!b!r madde ile gider artırıcı nitelikte, 'bütçeye herhangi 
bir yük getirmek olanaksızdır. 

O nedenle ibu 2 önergeyi de işleme koymuyorum 
efendim. 

27 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Döner Sermaye Gelirlerine İlişkin Hükümler : 
Madde 27. — Genel bütçeye dahil dairelerle, kat

ma bütçeli idarelere (bağlı döner sermayeli işletmele
rin ([Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler ile, 
üniversitelere (bağlı döner sermaye işletmeleri ve Ada
let Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü
ğüne 'bağlı döner sermayeli işletmeler hariç) 'bir ay 
içindeki gayri safi gelirinden ]% 1'5'e kadar olan kıs
mını ve dönem sonu kârlarını genel bütçeye peşin 
gelir kaydetmeye Maliye ©akanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma
sına, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına 
mahsubuna ve 'bildirim ve Ödeme sürelerinin saptan
masına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belir
lenir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden 
doğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletmeleri-
miin ita amiri ve saymanından '6183 sayılı Yasaya göre 
yarı yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş 'bütçe yasalarında yer alan peşin gelir hü
kümlerinin uygulanmasında süre aşımı nedeniyle or
taya çıkan gecikme zamları aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 28. — Özel Fanlardan : 
a) 1567 sayılı Yasanın 6258 sayılı Yasa ile de

ğişik 1 nci ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Yasanın 
9 ncu maddelerine dayanarak, 'Bakanlar Kurulunun 
2.6.1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince ku
rulan «İstikrar Fonu» na yatırılacak paraların net ar-
itıklarını, 

ib) TC Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek 
tutarı, 

c) 16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan '«Akaryakıt 
İstikrar Fonu» nun net gelir fazlasını, 

Gelir bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka-
bul edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum : 
Diğer Cetveller : 
Madde 29. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye iKanununun 24 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile değişik 29 ncu malddesi uyarınca, 

a) Gelir çeşitlerinin dayandığı temel hükümler 
(C) cetvelinde; 

b) Yasalarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları 
(Ç) cetvelinde; 

c) Gelecek yıllara geçidi yüklenmelere girişmeye 
yetki veren yasalar ı(G) cetvelinde; 

B) 17 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
göre her yıl bütçe kanununda 'gösterilmesi gereken 
1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 
sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar !(t) işaretli cetvel
de 'gösterilmiştir. 

C) 2005 sayılı Yasanın 2 nci maddesine göre, 
Milli Eğitim Bakanlığınca yönetilen okul pansiyon
larında kalan öğrencilerden alınacak 'ücretler, f(M) 
cetvelinde; 

D) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa 
Mükellefiyetii Kanununun; 

a) 36 nci maddesine göre Milli Müdafaa Mü
kellefiyeti yoluyla alınacak 'hayvanların alım değer
leri 1(0) cetvelinde; 

b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu taşıt
ların alım değerleri ı(P) cetvelinde; 

E) Harcamalara ilişkin formül (R) cetvelinde; 
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F) 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 
9 ncu maddesi uyarınca kurumların satın alacakları 
taşıtların en çok satın alma bedelleri, (T) cetvelinde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye ilişkin iki önerge vardır, 
okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
1980 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının (R) cet

velinde «370 Bina Küçük Onarımı,» harcama kalemi 
açıklamasının üçüncü paragrafının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«370 - Bina Küçük Onarımı,» Açıklaması, 
(Üçüncü Pragraf) in Değişik Şekli : 
«Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz ola

rak Devlete verilen taşınmaz malların getirebileceği 
kira bedeli kadar yapılacak onarımları ve Jandarma 
Genel Komutanlığına özgün olmak üzere 10 milyon 
liraya kadar yeni yapım giderlerij» 

Gerekçe : 
Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve gö

rev özelliği dikkate alınarak bu kalemde esasen Jan
darmaya diğer kuruluşlardan farklı olarak 5 milyon 
liraya kadar yeni yapım yetkisi verilmiş bulunmak
tadır. 

Ancak gerek fiyat artışları gerekse bilhassa teşki
lâtın 1980 yılındaki er kadro artışı ve artan erlerin is
kânı için beliren seri inşaatlar yapılması ihtiyacı, bu 
yetki sınırının yükseltilmesini gerektirmektedir. 

Yeni yerlerin süratle yeterli iskân şartlarına ka
vuşturulabilmesi için söz konusu yetkinin 10 milyon 
liraya çıkarılmasını zorunlu görmektedir. 

Kastamonu Urfa 
Fethi Acar Mehmet Aksoy 
Çankırı Zonguldak 

Arif Tosyalıoğlu Abdülmuttalip Gül 
Samsun 

Nafiz Kurt 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?., 
MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Yüce Meclisin takdirine sunuyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katıldığını ifade 
etmiştir önergeye. 

Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge var, onu da okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına ekli (R) 

işaretli cetvelin (950 - Sosyal Transferler) Harcama 
Kalemi açıklamasının sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Konya 
Hasan Aksay Agâh Oktay Güner 

Ankara Kalıramanmaraş 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Hasan Seyithanoğlu 

Trabzon Erzurum 
Lütfi Göktaş Rıfkı Danışman 

S) İstanbul'da yapılacak İslam Konferansı Ba
kanlar toplantısına ilişkin giderler bu kalemden kar
şılanır. 

Gerekçe : 
İslam Ülkeleri Ekonomi Bakanları 7, 8 ve 9 

Temmuz 1980 tarihlerinde İstanbul'da toplanacaktır. 
Bu toplantının giderlerini karşılamak amacıyla Dışiş
leri Bakanlığı Bütçesi, Millet Meclisi Genel Kurulun
da görüşülürken kabul edilen bir önergeyle 18 mil
yon liralık ödenek, bütçe içinde yeni açılan bir 
tertibe aktarılmıştır. Aktarılan bu ödeneğin harca-
nabilmesi için (R) işaretli cetvele yukarıdaki fıkranın 
eklenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN —. Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Yüce Meclisin takdirine arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katıl
maktadır. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yolluklara İlişkin Hükümler : 
Madde 30. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

.33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri uyarınca her yıl 
Bütçe Kanunu ile saptanması gereken katsayı, oran 
ve miktarlar (H) cetvelinde gösterilmiştir. 

(H) cetvelinde yer alan katsayı, oran ve miktar
lar ile Harcırah Kanunu hükümlerine ilişkin diğer 
esaslar aşağıdaki ilkelere göre uygulanır. 
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A) Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) 
ve (b) fıkralarındaki oran ve gündelik miktarlarına 
ilişkin sınırlayıcı hükümler uygulanmaz. 

B) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki 
en az gündelik 4 lira yerine (100) lira; 29 ve 45 nci 
maddeleri ile aynı yasaya ekli (1) ve (2) sayılı cet
vellerdeki 475 lira aylık tutarı yerine 6 nci derece 
kadrosu; (2) sayılı cetveldeki 1 000 lira aylık tutarı 
yerine 1 nci derece kadrosu esas alınır. 

ıC) Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) 
bendinde gerekli yasal değişiklik yapılıncaya kadar, 
(H) cetveli ile saptanan gündelikler, Bakanlık veya 
bağımsız genel Müdürlük müfettiş ve müfettiş yar
dımcıları, Maliye Bakanlığı Hesap uzmanı ve uzman 
yardımcıları, bankalar yeminli murakıpları ve mu
rakıp yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlıklar 
Merkez örgütüne dahil kontrolör ve stajyer kontro
lörler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardım
cıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve İş Gü
venliği Müfettişleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Si
gorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,- İlköğretim 
Müfettişleri ve Belediyeler Müfettiş ve Müfettiş Yar
dımcılarına, 1980 mali yılında yetkili makamlarca 
onaylanan programlara göre yapacakları denetim, 
soruşturma ve incelemeler için, görevin yapıldığı ve 
kurumun örgüt merkezinin bulunduğu yere bakıl
maksızın ödenir. 

D) Belediye sınırları dışında görev yapan defter
darlık kontrol memurları için en az gündelik miktarı 
(200) lira olarak saptanmıştır. Bunların Maliye Mü
fettişleri, Maliye hesap uzmanları ve genel müdür
lükler kontrolörleri ile birlikte memuriyet merkezleri 
dışında düzenlenecek çalışmalara katılmaları halinde 
gündeliklerinin bu tutar üzerinden ödenmesine de
vam olunur. 

E) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için 
en az gündelik miktarı (200) lira olarak saptanmıştır. 
Bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 
nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

F) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Ope
ra ve Balesi Müdürlüklerince düzenlenecek yurt içi 
turne faaliyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uy
gulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla diğer 
görevlilere; Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Or
kestraları ile Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 
düzenlenecek yurt içi turne faaliyetlerine katılacak 
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^sanatçılar ve diğer görevlilere; ödenecek gündelik 300 
lira olarak saptanmıştır. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Or
kestraları, Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları 
ile diğer görevliler için turnede bulundukları süreye 
ilişkin ikamet giderleri hakkında, 5441 sayılı Yasaya 
1310 sayılı Yasa ile eklenen ek 2 nci madde hükmü 
uygulanır. 

G) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapı
lacak görev yolculuklarında Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Anayasa Mah
kemesi Başkanı, Bakanlar, Tüfkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Ko
mutanları ve resmi çağrıya uyarak geziye katılan eş
lerine; Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter
leri, Müsteşar ve Büyükelçilere 1 nci, bunların dışın
dakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir. 

Ancak yabancı ülkelerde görevli elçilerden diğer 
ülkelerde de temsil görevi verilmiş olanların yurt dı
şında yaptıkları görev yolculukları ile bunlardan yurt 
dışında bir yere veya ülkemize görüşme amacıyla 
çağrılanlara kararname aranmaksızın 1 nci mevki 
üzerinden yol gideri ödenir. 

H) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu 
maddesinde belirtilen görev unvanlarına ilişkin hü
küm uygulanmamak koşuluyla ve bu maddede ge
rekli yasal değişiklik yapılıncaya değin; 

a) Seyyar görev tazminatının hangi memuriyet
ler için ve hangi koşullarda ödeneceği Maliye Bakan
lığınca saptanır. Seyyar görev tazminatından yarar
lanacak personelin sayısı ve görev unvanlarını gös
terir biçimde ve ilgili Bakanlık veya bağımsız genel 
müdürlüklerce tüm örgütleri dçin düzenlenecek liste
lerin ödeme yapılmadan önce Maliye Bakanlığına vi
ze ettirilmesi zorunludur. 

b) Seyyar görev tazminatının hesabında, kadro 
derecesi (657 sayılı Yasanın değişik 45 nci madde
sine göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapı
lan atamalarda kazanılmış hak aylık derecesi) esas 
alınır. 

c) Seyyar görev tazminatı 1980 mali yılında aşa
ğıda saptanan miktarlar üzerinden ödenir. 

Kadro derecesi 1 - 4 olanlara : (1 000ı) lira 
Kadro derecesi 5 - 9 olanlara : ( 777) lira 
Kadro derecesi 1 0 - 1 5 olanlara : ( 672) lira 
d) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu mad

desi uyarınca yeni miktarlar saptanıncaya kadar Ma
liye Bakanlığı ile ilgili kuruluşlar arasında 1.7.1978 
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]) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi uya
rınca, ödenecek yurt dışı gündelikleri Bakanlar Ku
rulunca yeniden saptanıncaya değin, yabancı ülkeler
de 23.3.1979 gün ve 7/17420 sayılı; Kıbrıs'ta ise 
30.4.1979 gün ve 7/17503 sayılı Kararnamelerdeki 
miktar ve esaslara göre gündelik ödenmesine 1980 
mali yılında da devam olunur. 

tarihinden geçerli olmak üzere ve o tarihte yürürlük
te olan gösterge rakamları ve aylık katsayı esas alı
narak saptanan tazminat miktarları, 1980 mali yılı 
için de uygulanır. 

Bu esasa göre, 1980 mali yılında aşağıdaki mik
tarlar üzerinden seyyar görev tazminatı ödenir. 

Dereceler Miktarlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
)7 
18 
9 

nq 
11 
12 

1 400 
1 400 
1 300 
1 300 
1 250 
1 250 

• ,1 .200 
i 2pq 
1' Q0|Q 
•I C/010) 

800 
800 

e) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu mad- I 
desi uyarınca şehir ve kasabaların belediye sınırları 
dışında, belirli bir görev bölgesi içerisinde, bir aylık I 
çalışma süresinin yarısından az olmamak koşuluyla I 
gidilen yerde konaklamak ve asli görevi icabı masraf I 
yapmak zorunda bulunan işçilere seyyar görev taz- I 
minatı verilir. 

Gündelikle çalışan ve yukarıdaki koşulları taşıyan I 
bu biçimdeki personele sahip kuruluşlar 1980 Mart 
ayı içinde Maliye Bakanlığına başvurarak (c) fıkrası I 
hükmünü yerine getirmek zorundadırlar. 

f) İş kolu veya iş yeri düzeyinde yapılacak toplu I 
iş sözleşmelerine, Maliye Bakanlığı ile ilgili Bakan
lıklar arasında düzenlenen protokoller ile saptanan 
esaslara aykırı olarak seyyar görev tazminatı mikta
rını artıracak veya ikinci bir ödemeye yol açabile
cek hüküm konulamaz. I 

g) 2162 sayılı Yasada öngörülen tazminatlardan [ 
yararlanan sağlık personeline, seyyar görev tazmi
natı ödenmez. 

i) Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 
3 ncü bendi uyarınca fotoğrametri yöntemi ile hari- I 
ta alımı arazi hizmetlerini yürüten teksif nirengi ele- I 
inanlarından, bölgeleri dışına geçici görevli olarak I 
gönderilen yüksek mühendis, mühendis, teknisyen ve I 
fen memurlarına fiilen arazide çalıştıkları günler için I 
tazminat olarak (200) lira gündelik ödenir. (Bu hü- I 
kümlerden yararlanacakların sayısı 150 kişiyi geçe- I 
mez.) t 

I BAŞKAN — Maddeye ilişkin önergeler var, oku
tuyorum: 

I «Müllet Meclisli Başkanlığına 
1980 Mali Yılı Bütçe Tasarısının (H) cetvelindeki 

I (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
I teklif ederiz. 
I (c) Müfettişler ve gündelikleri bunlar gibi hesapla -
I namlar: 
I ıBir bölge ve Türkiye çapında denetim hizmeti yü-

tütenler. 300 TL. 
'Bir il sınırı içerisinde denetim hizmeti yürütenler. 

200 TL. 
ilköğretim Müfettişleri 200 TL. 

Müfettiş ve gündelikleri bunlar gibi hesaplanan-
I dardan mıntıka merkezi, grup merkezi ve devamlı ikâ-
I met ettikleri yerler dışında teftiş, denetim, soruşturma 

ve inceleme ile görevlendirileceklere, gece görev ma-
I hallinde yatmak şartıyla bu görevleri süresince, yurt 

ve bölge çapında hizmet yapanlara yukarıda gösteri-
I len gündelik tutarlarının üçte ikisi, il sınırları dah'iin-

de görev yapanlara gündelik tutarlarının yarısı, ikâ-
I mat giderlerinin' karşılığı gündelik tutarlarına ek ola

rak ayrıca ödenir. 

I Bölge çapında denetim hizmeti yürüten müfettiş
ler, Türkiye'de sadece Sosyal Sigortalar Kurumunun 
sigorta müfettişleridir. Bu müfettişlerin Ödenekleri 
506 .sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 nci mad
desi uyarınca Kurum gelirlerinden karşılanmakta 

I olup, yolluklarımda yapılacak düzenlemenin genel 
[ 'bütçeye bir külfet yüklemeyeceği, bu sebeple tekli'fİ-
I m izin Anayasanın 94 ncü maddesine de aykırı düşme

yeceği tabiidir. 

Diğer taraftan, 1977, 1978, 1979 Mali Yılları Büt-
I çe Kanunlarında bölge' ve Türkiye çapında denetim 

yapan müfettişlerle birlikte mütalaa edilerek aynı bö-
I iümde yer atmıştır. 

I Bölge çapında denetim yapan müfettişlerle, Türki-
j ye çapında denetim yapan müfettişlerin zaruri rnas-
I raflarının aynı olması, esasen 3 yıldan beri teamül ha-
t Üne gelmiş olan uygulamanın 1980 Mali Yılında orta-
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dan kaldırılmasının hakkaniyet ve adaılet ilkelerine de 
aykırı olacağı kanaatlini taşımaktayız. 

İstanbul Çorum 
Metin Tüzün Mehmet Irmak 

İstanbul (Kayseri 
Süleyman Arif Emre ıDehmet Doğan 

İstanbul 
Turan Kocal 

BAŞKAN — Bu önergenin tanı metnini ve gerek
çesini aynen kapsayan, Sayın Şener Battal, Sayın Te
mel Karamollaoğlu, Sayın Abdullah Tomba ve Sayın 
Hasan Seylthanoğlü ile Sayın Hasan Aksay'ın bir 
önergesi daha var. Bu nedenle önergenin metnini okut
muyorum, imzaları okudum efendim. 

•Bir başka önerge var. Kapsam aynı, dey İmler de
ğişik olduğu için okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
1980 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 30 ncu 

maddesinin yürürlüğe giren (H) cetvelinin (I) numa
ralı paragrafında (c) fıkrasının aşağıdaki biçimde dü
zenlenmesini saygıyla arz öderiz. 

İstanbul İstanbul 
Ali Nejat Ölçeni Tarhan Erdemi 

Uşak İstanbul 
İsmail Aydın Enver Karabeyoğlu 

Erzincan 'Denizli 
Nurettin Karsu Adnan Keskin 

'Bilecik 
Orhan Yağcı 

(c) Müfettişler ve gündelikleri bunlar gibi hesap
lananlar: 

1. Bir il içinde denetim hizmetleri yürütenlere, 
200 

2. iBir bölge veya Türkiye çapında denetim hiz
metini yürütenlere, 300 

3. ti içi ilköğretim müfettişlerine, 200 
Nitelik ve güçlük yönünden bölge ile Türkiye ça

pında deneitim hizmetleri arasında bir fark bulunma
dığından ve 1980 Mali yılı Bütçe Yasasına kadar bun
dan önceki bütçelerde düzenleme, farksızlık esasına 
göre yapıldığından, bölge ve Türkiye çapında denetim 
hizmetlerinin gündelik tutarlarının aynı göstergeye 
bağlanması uygun olacaktır. Anayasanın 94 ncü 
maddesine aykırılık söz konusu değildir. 

(Bir iç düzenleme niteliğindedir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeyi dinlediniz 

Bu önergelere katılıyor musunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, her 
iki önergeye de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
iSayın Hükümet?. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Sayın Başkan, gider artırıcı tekliflerdir, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
önergeye katılmıyor. 

Önergeleri Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun-
muştur efendim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasamızın 154 ncü 

maddesi gereğince genel İdare içinde yer alan ve özel 
kanunda gösterilen görevleri yerine getiren bir kuru
luştur. 

Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay gibi Diyanet İşleri 
Başkanlığı da anayasal bir kuruluştur. Bu kurumun 
başkanı TürkiyeMe en yüksek dini kuruluşun baş
kanıdır. 

1980 Yılı Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinim (A) 
bendine yukarıda sözü edilen diğer Anayasal kuruluş
ların başkanları gibi, Diyanet İşleri Başkanının da ila
ve edilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

IBu nedenle Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin 
(A) bendinin sonuna Diyanet İşleri Başkanının ila
vesini arz ve teklif ederiz. 

İsparta İstanbul 
Yakup Üstün Recep Özel 

IBursa Zonguldak 
Halil Karaatlı Abdullmuttal'ip Gül 

Çankırı İzmir 
Arif Tosyahoğlu Aysel Uğural 

İstanbul; Konıya 
Hasan Aksay Agâh Oktay Güner 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
(Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Sİ nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 
'Katsayı : 
MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (22) 'katsayı ve 14 . 7 . 1964 
tarih ve 500 sayılı Kanunun 10 . 6 . 1975 tarih ve 
1908 sayülı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde yer 
alan gösterge tablolarına (2,5) katisayı uygulanır. 

Artırılan katsayı için 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

(BAŞKAN — Evet, maddeye ilişkin bir önerge var; 
okutuyorum efenidim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1980 Maili Yılı Bütçe Kanun 

Tasarısının 31 nci maddesinin 1 nci fıkrası içindeki, 
Kıbrıs'ta bulunan personel maaşlaruyla ilgili katsayı
nın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kastamonu Nevşehir 
Nihat Karol 'İbrahim Boz 
Zonguldak Gaziantep 

Gül'teklin Kızılışik Cengiz Gökçek 
Kayseri Ankara 

ıMdhmet Doğan Necati Güİtekiin 

14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarih ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desinde yer alan gösterge tablolarına albay dan'iî yuka
rı rütbelere 2,40; yarbay dahil aşağı rütbelere 2,75 
katsayısı uygulanır. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş
kan, bu önerge gider artırıcı değil mi? 

»BAŞKAN — Efendim, bizim de kanaatimiz, bu 
önergenin gider artırıcı nitelikte olduğu yönündedir; 
ama kesin değil. 

Teknik kurul olarak Komisyon ve Hükümet bu 
önerge için ne diyorsunuz efendim? tik defa Komis
yondan bilgi alacağım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, 
rütbeler arasında öle geçecek maaşlarda eşitliği fazla 
ayniliği sağlamama yönünden, zaten Karma Komis
yonda çıkan ilk. teklifte de albay ve yukarı rütbe

deki subaylara verilecek katsayı ile yarbay dahil 
aşağı rütbedeki subaylara uygulanacak katsayı fark
lıydı. Senatoda bu birleştirildi. 

BAŞKAN — Efendim, ben tabii bunun geniş bi
çimde izahını değil; bu önerge gider artırıcı nitelikte 
midir, değil midir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Değildir, katılı
yoruz önergeye. 

BAŞKAN — Değildir ve katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Yüce Meclisin takdirine sunuyorum efendim. 
IBAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
'İZZET AKÇAL (Rtee) — Güderi artırıyor mu ar-

tırmiyor mu, Hükümet kesin beyanda bulunsun. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Sayın Başkanım, gideri artırıcı yönü de vardır, gide
ri ek'siİtici yönü de vardır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, böyle.. 
YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Dünkü önerge 

ile farkı ne? 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Evet efendim, tabii okursanız anlaşılır efendim. 2,50' 
den 2,40'a düşüyor. İyi okunursa anlaşılır Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Anlıyorum. Şümdi gideri artırıcı ni
teliği var, gideri nokisandaştırıcı niteliği var. Ama bun
ların ikisinin de bir ölçüsü var Sayın Sezgin. İkisi 
mukayese edildiğinde, gider artırıcı nitelikte midir, 
yoksa gider azaltıcı nitelikte müdir? 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Nasıl anlatmamı istliyorsunuz, anlatayım? 

BAŞKAN — Bu konuda bir beyanda bulunursa
nız, biz de ona göre işleme kayacağız veya koymaya
cağız. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Efendim, bunlar denk gelir, gider artırıcı niteliği kay
bolur böylelikle. 

BAŞKAN — Yoktur. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 

Evet efendim. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, pa

ra yerine kum mu Ödenecek? 
BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorumı: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddolun-
muştur efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, bir 
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da'ha sayar mısınız. Yanlış oldu Sayın Başkan, sayıl
ması lazım. (AP sıralarından bir kısım üyelerin «Oldu, 
oldu», bir 'kısım üyelerin «Olmadı, olmadı» sesleri). 

ıBAI$K!AN — Benîm müşahedem, önergemin red-
dölunduğu yönündedir. 

(BÜTÇE KARIMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Lütfen tekrarlar 
mısınız? 

'BAŞKAN — Oylamaya itiraz mümkündür, bunun 
usulü de Iç'tüzük'te vardır. Bu tür bir İtiraz olur ise 
oylamayı tekrarlarıim. Şu anakadar böyle bir itiraz da 
yok. Tek kişinin, tek arkadaşımızın oylamanın sonu
cuna itiraz etmesi yeteri değildir efendim. 

Maddeyi okunduğu biçimi ile onayınıza sunuyo
rum1: Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde ka-
'bul edilmiştir efenidim. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
iKadrolara îlişkiin Genel Hükümler : 
MADDE 32. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Ka

nunu ile Kurumlara verilmiş ve intibak işlemlerinde 
kulllanılmiiş bulunan kadrolar ile 1971 - 1979 mali yıl
ları bütçe kanununlannın ilgili maddeleri uyarınca 
kuruimlara verilmiş olan kadrolar 1980 mali yılı için
de geçerlidir. 

Ib) 15 .̂ 5 ?. 1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile kanun 
hükmünde kararnamelere göre intibakı yapılan perso
nelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara dayanıla
rak söz konusu kanunla kararnamelerin intibak hü
kümlerine giöre saptanan dereceleri üzerimden ödedir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddeler ile 
15 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük-
ımünde kararnamelere göre yapılan intibaklarda orta
ya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler ile yarigı or
ganlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek düzel
tilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13 . 11 . 1971 
gün ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi 
değişltİren ve değiştirecek olan kararnamelerdeki hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak her 
kürüm için bu fıkra gereğince mali yıl içinde birden 
fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların kad
rolarımda yer alan sorumlu saymanlar ile Malİıye Ba
kanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorumlu 
saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan Maliye Ba
kanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili kuru
luş kadrolarından düşülerek Maliye Ba'kanlığı kadro

larına eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memurlar
dan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler bu yolla 
Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen ata
narak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu say
manlıklarda görevlendirilirler. 

e) Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet genişle
mesi nedeniyle gereksinme duyduğu çarşı ve mahalle 
bekçisi kadrolarının ihdasına, Devlet Personel Daire
sinin görüş ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile ilgili 1975 ve daha 
önceki mali yıllara ait karşılıklı ve karşılıksız borçlar, 
Bütçe Kanununun «Geçen ve eski yıllar borçları» 
maddesine göre işlem yapılarak, Emni'yet Genel Mü
dürlüğü bütçesinden ödenir. 

<f) 12 ,. 3 . 19164 gün ve 440 sayılı iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile Müesseseleri ve iştirakleri Hakkında
ki Kanunun geçici 8 nci maddesirideki 3 yıllık süre 
28 . 2 . 1981 tarihine kadar uzatılmıştır. 

g) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle, Mahalli İda
reler veya Kamu iktisadi Teşebbüsleri yahut özel ka
nuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurüfan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyer
lerinin iş Kanununa ta'bi olmayan daire ve kurum
lar, 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları pefsonele 
ait kadrolardan anılan yasanın 48 nci maddesinde be
lirtilen genel ve özel koşulları taşımak kaydıyla Sakat 
ve Eski Hükümlüler için iş Kanununun 25 nci mad
desinde belirlenen oranlarda kadro ayırırlar ve yüküm
lü oldulkları kadar atama yaparlar. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 33'ü okutuyorum : 
Kadro Değişikliği : 
MADDE 33. — A) Kurumlara verilmiş bulunan 

kadrolardan değiştirilmesi gerekli görülenler, s'öz ko
nusu kadroların boş olması, şahtsa bağlı olup da iptal 
edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve aralarında 
dört dereceden (4 dahil) fazla fark bulunmaması ko
şuluyla, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Daire
sinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca aynı veya 
diğer bir sınıftan veya değişik derece ve unvanlı kad
rolar olarak değiştirilebilir. 

Ancak geri verilecek veya ihdas edilecek kadrolar
dan herhangi birinin 1-4 derecelere girmesi halinde, 
değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yukarıda belir
tilen koşullara uyularak ilgili kurumun önerisine Dev
let Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüş
lerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca aynı veya di-
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ğer snıftan veya değişik derece ve unvanlı kadrolarla 
d'eğiştMlebillir. 

ıB) Kurumlara verilmiş olup da halen dolu bulunan 
5-15 nci derece kadrolar, bu kadrolarda bulunan me
murların yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 68 nci madddsinin (A) bendi uyarın
ca yapılacak derece yükseltilmesi işleminde kullanıl
mak koşuluyla, kurumun önerisi ve Devlet Personel 
Dairesinin görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca bir 
üist dereceden kadrolarla değiştfirildbilir. Maliye Ba
kanlığı gerdkli durumlarda ilgili kurumun önerisi ve 
Devlet PersOndl Dairesinin görüşü üzerine, dolu olan 
5-15 nci derece kadrolarda sınıf ve unvan değişikliği 
de yapabilir. 

(Ancak, bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin 
özlük haklan, değiştirilen yeni kadrolara atanma 
işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini ka
zanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dere
celeri esas alınarak ödenmeye devam olunur. 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 34 ncü maddesine göre «Genel Kadro Kanunu» 
çıkıncaya kadar : 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen kad
rolara intibakları yapılan ve halen bu kadrolarda bu
lunmakta olan Devlet Memurları bu kadroların veril
diği görevin eski unvanlarını taşırlar. 

b) 1327 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapıldı
ğı sırada kuruluş kan unlarının ilgili madde veya 5439 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanıla
rak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu intibakların 
yapıldığı sırada kendilerine verilen intibak kadrola
rında bulundukları sürece söz konusu kanunlara göre 
fiilen yaptıkları görevin unvanını taşırlar. 

BAŞKAN — 33 ncü malddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kadro İıhdas ve iptali: 
Madde 34. — A) Mali yıl içinde aşağıdaki du

rumlarda değişükllik yoluyla kadro sağlanamadığı tak
dirde, ilgili kurumun istemi, Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kadro ihdas edildbilir. 

a) Kurumlara zorunlu görev yükümlülüğü bulu
nanlardan çalışitıırıllma'sı gerekli görülenler için; 

'b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadroları 
bulunmaması halinde askerlik görevinden dönecek
lerin yeniden atamalarının yapılalhilmesi içlin; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurul
ması öngörülen birimlerde çalıştırılacak memurlar 
için; 

d) Beş yıllık kalkınma planı Ve 1980 yılı progra
mında kurulması ve genişletilmesi öngörülen hizmet 
birimlerinde çalıştırılacak memurlar için; 

e) Geneli güvenliğe ilişkin görevlerde çalıştırıla
caklar için; 

Ancak bu madde uyarınca tüm genel ve katıma 
(bütçeli daireler ile döner sermaydli kuruluşlar için 
yeniden ihdas olunacak Devlet memuru kadrolarının 
toplamı, 1 Mart 1980 tarillıinlde tüm genel ve kaltoa 
bütçeli dairdiler ile döner sermayeli kuruluşlarda var 
olan Devlet memuru kadro sayısı toplamının % 3'ünü 
geçemez. Milli Eğitim Bakanlığının «Eğitim ve Öğre-
Itilm Hizmdtteri» sınıfına giren kadroları hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. 

B) Aşağıdaki durumlarda mevcut kadroların ip
tali surelfciiyle kadro ihdasına Devlet Personel Dairesi-
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanun unun .3 ncü 
maddesi uyarınca şahsa bağlı kadrolardan unvanları 
7/3434 sayılı Kararnamede ve dk ve değişikliklerinde 
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların ipta
li ile kararnamelerdeki derecelerden kaldro sağlanması 
için; 

ıb) 13 .11 .1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararna
meye ek karar ile bu kararnameyi değiştiren karar
nameler uyarınca kurumlara eski kadroların iptali su
retiyle verilecek kadrolar için; 

c) Kurumlar arasındaki hizmet aktarması nede
niyle yapılacak kadro devri için; 

C) Kurumlara verilmiş olup da kullanılması hiz-
mdtin görülmesi bakımından zıorunlu bulunmayan 
kadrolar ilgili kurumun önerisi, Davldt Personel Dai
resi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar 
Kurulunca iptal edilıdbiiliir. 

D) İl özel idareleri ile belediyeler için 1980 
imali yılında yeniden ihdas olunacak rmeimur ve işçi 
kadrosu sayısı, bu kuruluşların 1 Mart 1980 tarihinde 
var olan memur ve işçi kadrosu toplamının yüzde 
ikisini geçemez. 

'BAŞKAN — 34 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kadroları : 
Madde 35. — a) Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 2215 

sayılı 1979 yılı Bütçe Kanununun 35 nci maddesi 
uyarınca Maliye Bakanlığınca vize edilen kadro cet
vellerini 1980 yılında da uygulamaya devam ederler. 
Vize edilenler dışındaki kadrolar geçersizdir. 



M< Meclisti B : 56 

ib) Bu kuruüiuşlann 1980 yılı içinde ihtiyaç duya
cakları yeni kadrolar bu yasanın 34 mcü maddesiin-
ddki koşullar gözlönüntde bulundurulmak şartı ile Baş
bakanlık Devlet Bersiomdl Dairesinin görüşü ve Ma
liye Bakanlığı onayı alınarak ihdas edilir. Ancalk bu 
fıkra uyarınca 1980 mali yılında tüm kamu iktisadi 
teşdbbüslerlnee yeniden ihdas olunacak memur kad
rosu sayısı, bu (kuruluşlarda 29.2.1980 tarihinde mev
cut vizeli memur kadrosu sayısının % İllini geçemez. 

ic) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında belirtilen 
kadrolarda, gerdklü halende, Maliye Bakanlığının ona
yı ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir. 

d) 17.2.1972 gün ve 7/3968 sayılı Bakanlar 
Kuruttu kararı ve bu karara ek olarak çılkaırılan ve çı
karılacak kararlar kapsamına giren kadro unvan tds-
pit ve değişük'lıikleri için mevcut hükümlerin uygulan
masına devamı edilir. Ancalk bu konuda mal yıl içimde 
birden fazla kararname çıkarılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka
ibui eidenler... Kabul dtmeyenöler... Kabul edilmiştir. 

36 no maddeyi okutuyorum: 
Kadro Cetvelleri Bütçe Kanununa Eklenen Ku

rumlar : 
Madde 36. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Se

natosu, Millet Meclisi ve Devlet Planlama Teşkilatı 
personeli, Anayasa, Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay 
ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adaldt Bakanlığında hâ-
İkiimlik ve savcılık meslMclerinde bulunanlarla bu mes
lekten sayılan görevleri yapanların, kadro cetvelleri 
bu yasaya eklidir. Anıta kaidıiolar hakkında bu ya
sanın intibak flonmlaırına dayanılarak aylık ödenmesini 
öngören hükümler saklı kalîmak üzere kadrolara iliş
kin hükümleri uygulanmaz. 

(BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum:: Ka
bul edenler... Kabul dtimeyenller... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi oikultuıyorum: 
Öğretüm Üye ve Yardımcılarının Kadroları : 
Madde 37. — A) Kadro yasaları çıkarılmamış 

yüksdköğrötim kurumlarından 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununa göre intibakı yapılan peırsıontele, 
yeni kadro yasalarının çıkarılmasına kadar söz konu-
'su yasanın geçidi 5 nci maddesine göre aylık ödenme
sine devam olunur. 

Yeni 'kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim 
kurumlarında kuruluş ve kadro yasaları ile alınmış 
olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. An
cak 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda ön
görülen duruma uymayan kadrolar kadro unvanı ay-
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nı olmak koşuluyla, ilgili yükseköğrdtim kurumunun 
isteği üzerine Maliye Bakanlığınca personelin duru
muna uygun aynı unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

Yükseköğrdtim kurumlarının kadro kanunllannın 
çııkfp çıkmadığına bakılmaksızın, mevcut kadrolar, 
kadro unvanı aynı kalmak ve derece yükseltilmesi iş
leminde kullanılmak koşulu ile kurumun önerisi üze
rine Maliye Bakanlığımca bir üst dereceden kadrolar 
ile değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro yasaları çıkarılmamış olan yük
seköğretim kurumlarının 1973 mali yılı Bütçe Kanu
nuna dk'li (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile ye
mi çıkarılmış kadro yasalarına ekli (2) sayılı cetveller
de yer alan kullanılmayan kadrolar, ilgili (Üniversite 
Senatosu veya Akademi Profesörler Kurulu kararına 
dayanılarak) üniversite rektörlüğünün veya akademi1 

başkanlığının istemi üzerine Maliye Bakanlığınca ser-
jbest bırakılabilir. 

'BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka-
toul edenler... Kabul dfcmeyenler... Kaibui edilmiştir. 

3j8 nci maddeyi okutuyorum: 
İşÇi Kadroları: 
Madde 38. — Genel bütçeye dahil daireler, kaltma 

bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 
'kurulan fonlar ve hizmdtlerini genel katma bütçelerin 
transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten 
kuruluşlar ve Kamu İktisadi Teşdbbüsleri 1979 mali 
yılında Maliye Bakanlığına bildirerek vize ditirm'iış bu
lundukları sürekli işçi kadrolarında, hizmet genişle
mesi nedeniyle yapılması geröMi her türilü artışlar için 
Maliye Bakanlığının vizesini almak zorundadırlar. 
Söz konusu idare ve kuruluşlar 1 Mart 1980 tarihin
den itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracak
ları diğer işçi pozisyonlarını, 31 Mart 1980 gününe 
kadar (ilgili Bakanlığın onayını almak suretiyle) Ma
liye Bakanlığına bildirerek vize dtieirecdkierdir. 

Maliye Bakanlığınca vize edilen cdtvellerim bir ör
neği, ilgisine göre Sayıştay veya Yüksdk Denetleme 
Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalışjtırılam'az ve 
herhangi bir şekilde ödeme yapılamaz. 

30 iş gününü aşan süre ile çalıştırılacak işçi po
zisyonlarında, hizmet genişlemeisi nddenilyle vize tari
hinden sonra yapılması gerekten her ıtürlü artışlar 
için Maliye Bakanlığının vizesinin alınması zior'unlu-
dür. 

Vize edilmiş olan işçi kadro ve pozisyonları Mali
ye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı işçi 
Ikadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal 
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edilebilir. Bu ipltal veya deği^JlMerin ilgisin© göre 
Sayıştay veya Yüksek .Denetletme Kuruluna bildir
mesi zorunludur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

39 neu maddeyi okutuyorum: 
Sözleşmeli Personel: 
Madde 39. — Genel bütçeye dalbül daireler, katma 

'bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediye
ler, il özel idareleri ile Kaimu İktisadi Teşebbüslerinde 
(Sermayelerinin yari'sıridan fazlası yukarıda sayılan 
kuruluşlara ait olanları dahil) sözleşme ile çalıştırıla
cak personelin genel çalıştırma esaslarına ilişkin, 
6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına, aşa
ğıdaki ilkelere de uyulmak koşulu ile devam olunur. 

A) 657 sayılı Devlet M'emurları Kanununun 4 
noü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak olan
lar hakkında yukarıda sözü edilen Kararnamenin 14 
ncü maddesine göre işlem yapüır. 

Yukarıdaki kuruluşlardan elemanlarının sağlık hiz
metlerini bünyeleri içinde hastane Ve klinik bilimleri 
bulunmaksızın yürütenler, ihtiyaçları olan sağlık per
sonelini, 657 sayılı Yasanın 4 noü maddesinin (B) fık
rasında yer allan bölgesel sınırlamalara ilişkin koşul
lar aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. 

B) Bu madde kapsamına giren kuruluşlar, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer yasalar 
hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli eüemank.-
rın unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip 
sözleşme örneklerini, Mart 1980 ayı sonuna kadar 
Maliye Bakanlığına bildirerek Vize ettinmek zorunda
dırlar. Bütçe yılı içinde mevzuat hükümlerine dayanı
larak görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için 
de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cettvellerin ve 
farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme ör
neklerinin Maliye Bakanlığına vize dtftirilmesi gerekli
dir. Söz konusu vize işlemleri yapılmadan söz'leşim'e 
yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

ıBu madde ve yukarıda sözsü edilen, 7/15754 tsa-
yılı Kararname ile ek ve değişikliklerinin hükümleri, 
kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödenek
lerle yürütülen kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum: 

28 . 2 . 198» Ö : 1 

Yurt Dışı Aylıkları: 
Madde 40. — Devlet Memurlarının yurt dışı ay

akları yurt dışrada yer aldıkları kadro derece ve ka
demelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 noi 
maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni katsayılar 
saptanana kadar 1979 mali yılındaki net tutarlarına 
6.7.1979 gün ve 7/17817 sayılı Bakamlar Kurulu 
Kararı ile saptanan katsayılar uygulanarak bulunacak 
miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda bel'irlenen, 
ülkelere göre ve aşağıdaki hususlar gözönünlde tutu
larak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yabancı para miktarlarını sa
bit tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar 
saptanana değin 7/18817 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarında belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar 
arasındaki fark ilğilıi kurumca ödenir. Yeni kurların 
'saptanimasından doğacak kur farkları (Para değeri 
değişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gös
terilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine 
geçmesi gereken yerel para miktarını korumak ama
cıyla, transfer edilen yabancı yara ile yerel para ara-
'sında ortaya çıkan ve çıkcak olan ve TC Merkez 
Bankası veya büyükelçiliklere© bildirleodk değer de
ğişiklikleri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark 
yukarıdaki şekilde ödenir. 

ib) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararna
meler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre inti
bak ettikleri dereceler atandıkları veya yer almakta 
oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan 
memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı kadro dere
celerine göre ödettir. Bunlardan iritibak ettikleri veya 
kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atandıkları ve
ya yer almakta oldukları kadro derecelerinin üzerinde 
olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci mad
desinin kazanıDmış hak aylık derecelerinden daha aşa
ğı derecelere ataman memurların aylıkları ile ilgili (B) 
bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 
ncı maddesi uyarınca mali yıl içinde emsaller yeniden 
•saptandığında, yurt dışı ayliklara Bakanlar Kurulu 
Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından 
itibaren yeni emsaller ve anılan Bakanlar Kurulu Ka
rarında öngörülen ilkeler gözöniünde tutulmak sure
tiyle ödenir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 sayılı Kanunla değişik 4 noü maddesinin (B) 
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bendine göre sözleşme ile çalıştırılan personelin sügor-
ta primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde ya
zılı ödemelerin brüt toplamı yeriine, varsa miüktesıelbine 
©şilt dereceye, yoksa ilk yıl için 15 nci derecenin birinci 
kademesinin karşılığı olan ayhk tutarlarınla göre he
saplanır ve izleyen her hizmelt yılı için bir ileri kade
meden ve her üç yıldan sonra bir üslt dereceden ke-» 
silir. Sigorta primlerine esas tutarlar asgari ücrettin 
altında kaldığı takdirde asgari ücrdt tutarlarına göre 
(işlem yapılır. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe ka-
mun'larının (D) cetveline göre kuruluş kanunlarına da
yanılarak ücretli veya sözleşmeli olaralk çalıştırılmak 
üzere 1.6.1973 tarihine kadar işe alınan ve halen 
çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu olan
lar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere ilişkin 
hükümlerine tabidir. 

'BAŞKAIN: — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
(Kalbui edenler.... Raibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

41 nai maddeyi o!kutuyorümi: 
İMadde 41. — Staj ve öğrenim için yabancı ül

kelere gönderilen askeri personele aylık ödeneık ve
rilmesine iliişlkjin 7J8JİI9I7I8 tarih ve 7/16290 saydı ve 
%12A&79 tartı ve 7/117198 sayılı Kararnameler hü-
Ibülmlerinin uygulanimasına 198Q mali yılında da de
vam olunur. 

Ancak, bu karamamielerde yapılacak değişiklik-
ler ve yeniden düzenlenecek kararname hükümleri 
uygulamada ösas alınır., 

'BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
Kalbui edenler.,,, Kalbui etmeyenler Kabul edil
miştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 

(İKtNtCtt BÖLÜM 
Sosyal Yardımlar, Yan Ödemeler ve Diğer Ödemeler 

Aile Yardımı >: 
(Madde 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 20J2-I2O5 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 153-15'6 nci mad
deleri gereğince aile yardımı olarak :• 

a) IMıemurun her ne şekilde olursa olsun mem-
Ifaat karşılığı çalışmiaıya eşi içlin 50j0| lira, 

Ib) Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar ile ilık-
föğreriim gören çocuklar için 10|Q lira, 

c) Ortaöğretim gjören çocuklar içlin 2K30) lira, 
id) Yükseköğrenim gjören çiooulklar için 40|Q 

Jira, i 

e) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen 
çocuklar için 1QQ lira ödenlir* 

Eşlerden birinin iş Kanunu kapsamlında çalışması 
ve iş alkjdi ya da toplu sözleşme gereği çoculkları için 
daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur olan 
eşe ayrıca bu çacuklarij içlin yardım ödenmez. İş 
akdi ya da toplu sözleşme gereği ödeme tutarı daha 
düşük ise, memur olan eşe yalnız araidaki fark 
'ödenir. 

'BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorumı: 
Kıalbul edenler.... KaJbul etmeyenler.., Kalbui edil
miştir. 

*43 noi mıaddeyi okutuyorum!: 
'Doğum Yardımı : 
İMadde 43. — 657 sayılı Dövlet Memurları Ka

nununun 20)7 nci ve 926 sayılı TüTk Silahlı Kuvvet-' 
leri Personel Kanununun 176 nci maddeleri gene-
ğince 0.0|C)0() lira doğum yardımı ödenir. 

lEşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalış
ması ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocuk 
tilçin daiha yüksek doğulm yardımı almaisı hallinde, 
memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmıeız;, 
'İş alkdi ya da toipiu sözleşme gereği yapılan ödeme 
tutarı dalha düşük ise, memur olan eşe yalnız ara
daki fark ödlenir. 

'BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunıuyoruml: 
Kabul edenler.:.,. Kafbul etmeyenler...; Kalbui edil
miştir. 

44 rtoü maddeyi dkutuyorum :: 
Tedavi Yardımı: 
iMadde 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka-' 

nununun değişik. 20J9 ve 210 ncu maddeleri gere
ğince, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Balkanlar 
Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Memurları
nın Tedalvi Yardımı; ve Cenaze Giderleri Yönetme-
liği»nin 5, 12, 28 ve 311 nci maddeleri ile 5434 sa
yılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanun gereğince, 
Balkanlar Kurulunun 28.I6Jİ973 tarihli ve 7/6672 sâ  
yılı Kararıyla yayınlanan «EmıekM, adi malulük ve
ya vazife malullüğü aylığı 'bağlanmış olanlarla, bun
ların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile 
(fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene ve 
tedavileri teklkınldalki Tüzüğün» 19 ve 2Q nci madde
lerinde ve diğer özel yönetmeliklerde gerekil değişik
likler yapılıncaya kadari 

lA) 'içmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşek
küllü hastanelerim sağhlk fcurullarırDca verilecek rapor 
ile gerek gömülienlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
mun hüjkülmlierine göre sadece gidiş - dönüş yol 

— 624 — 



M, Meclisi B : 56 28 . 2 , 1980 O : 1 

ımasraıfı ile, yatak bedelleri ve tedalvi masrafları öde-
öir. Yermek bedelleri ile gündelik ödenımez. 

©) Diş hastalıklarınım tedalvisiinıde kullanılan al
tın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli 
ödenmez. 

C) (Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına 
gönderildtoitmıeferi tedailerinin yurt içinde yapıla-
ımadığının Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 
Numune Hastanelerinin, istanbul Cerrahpaşa Tıp 
Fakültderinin sağlık kurullarınca verilen ve teda
vinin Türkiye'de yapılamadığını belgeleyen sağlık 
kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-. 
lığıınca onaylanması koşuluna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyoruımi: 
Kaibul edenler Ralbul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum!: 
lîaşe Hükümleri: 
iMaldıde 45. — Genelkurmay Başkanlığının teklifli 

üzerine Milli Savunma Bakanlığınca tespit olunacak; 
• a) Belirli mevzilerin, hudutların, kıyıların, bö

lük kadrosunu geçmeyen gemi ve halva birliklerinin, 
|b) (Seferberlik, sıkıyönetim ve diğer olağanüs-

ıtü hallerde; seyyar ordu veya bu hallerle ilgili diğler 
/birliklerin, 

c) Barışta; manıeVira ve tatbikatın davamı süre
since bu manevra ve tatbikatlara katılan birliklerin, 

(Kadrolarında görevli subay, askeri memur, ast
subay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, 657 sa
yılı Yasaya talbi sivil memur ve 1475 sayılı Yasaya 
talbi işçiler, er tabelasına ithal edilerek kazandan ye-
dirilir. 

(Bu er istihkakı hiçlbir şekilde para velya yiyecek 
maddesi olarak verilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyoruıml: 
Kaibul edenler Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4i6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 46. — Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe

lenin tılblbiye öğrencileri gibi, iaşeleri ne devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorutml: 
(Kaibul edenler.... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

47 nici maddeyi okultuyorurri: 
(Tayi'ri iBedelii ': 
(Madde 47. — A) )İ!7İQ6 sayılı Jandarma Kanu-

eunıundla gerekli değişiklik yapılıncaya kadar kazan
dan beslenmeleri mü|mkün olmayan jandarma erleı-

rine de 22 . 6 . 1978 tarith ve 2155 sayılı Kanunun 1 
nci malddesıi 1 noi fıkrasına göre ve Ankara rayicri 
esas alınarak; hesaplanacıak miktar üzerinden peşlin 
'tayin bedeli ödenir. Erlere ödenecek tayın bedeli, 
aşağıda (1B) fıkrasındakli 3 QQ0| liralık sınıra talbi de
ğildir. 

437Q sayılı Kanunun kazamdan beslenemeyen jan-ı 
darma erlerine ödenecek tayın bedellerine ilişkin hül-ı 
kümleri 198ö| mali yılında uygulanımaz. 

B) |Bazj kamu personelline tayın bedeli verilme
si hakkındaki 22.6.11978 tarihli ve 2155 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin 3 noü fıkrası uyarınca ödene
cek aylık tayın bedeli tutarı 19(80 mali yılında 3 0(0$ 
liralyı geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyoruiml: 
Ralbul edenler.... Kaibul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

<48 nci maddeyi okutuyorum!: 
itkramiiye ve Ödüller : 
Madde 48. — 6517 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 123 ncü maddesıine göre çıkarılacak tuzluk yü
rürlüğe girinceye kadar; 

a) '1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
dair Kanuna göre verilen ve aynı kanunda belirtıilen 
loran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ik
ramiyemin, 

lb) 320J1 sayılı Bmnfiyet Teşkilata Kanunıunun 
$6 nej maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere 
yenli derecelerimin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı yasanın 86 ncı maddesinde belirtilen oranların 
uygulanmasıyla bulunacalk para ödüllerinin, 

c) ;644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyanınca 
(MİT mensuplarından görevleri sırasında sürekli ola-ı 
rak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, rraulh-
*aç ana ve balbalarına veya balkımakla yükümlü ol
dukları, kiız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başıanlı 
(hizmet yapüp MlTle ilişjiği kesilenlere verilen taz
minatların anılan maddede belirtilen esaslara göre, 
öüenmetsıine devam olunur. 

d) Ceza infaz Kunumlarında görev yapan ve 
Ibu kurumlarda yetki ile çalışan personel, Devlet 
Memurları Kanununun 123 ncü maddesindeki esas
lar dairesinde Adalet (Bakanlığınca hazırlanacak 
lyönetaelik hükümlerine göre ödülendMlir. 

BAŞKAN — Maddöyi onayınıza sunuyorum): 
(Kaibul edenler.,... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

49 ncu maddeyi dku'tuyorumf:i 
Madde 49. — Bu konuda temel düzenleme ya

pılıncaya kadar hazarda güven ve alsayişin korun-
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maısı huisutsumdakli görelvleriiniden dolayı bıerhanlgi 
Ibir suretle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları 
(yaralanma veya hastalık neticesi tedavide iken ölen 
Emniyet Teşkilatı mensubu amir ve memurların ve 
jandarma Teşkilatı mensubu sulbaiy, a'sıtisulbay, luzi-
man jandarma çavuş, erlbaş ve ertemin eşlerine, aile 
lyardı'mii ödeneğine halk kazanan çocuklarına, ana 
ve babalarına, bunlar yoksa kardeşlerine 657 ve 926 
isayıln Kanunlar gereğince verilen ölıüm yardımına) 
ek olarak ayrıca (Türk Medeni Kanonunun mliırafs 
ıhulkukuna ilişkin hükümlerine uygun olarak son 
aldığı aylığın 8 katı tutarında ölüm taizmünatı ödenir. 

Erlbaş ve erlere yapılacak ödemelerde yeni me
zun olmuş asitısulbay çavuş aylığı esas alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Fazla Çalışma Ücreti : 
Madde 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 178 nci maddesine ve Devlet 
Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine 
göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
fazla çalışma programlarına dayanılarak saat başına 
yapılacak ödeme 15 liradan az 50 liradan çok ola
maz. (Ancak TRT Kurumunda çalışanlara ödenecek 
fazla çalışma ücreti saat başına 30 liradan az 80 lira
dan çok olamaz.) 

Özel yönetmeliklerine göre, Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi persone
line yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücret
lerde de bu miktarlar esas alınır. 

B) En az ı% 50 öğrenci kontenjanı artışına da
yalı ikili öğretim yapan fakültelerde ikinci öğretim
de görev alan dekanlara (825), dekan yardımcısı ve 
müdürlere (625), fakülte sekreterlerine (575) ve diğer 
sınıflarda bulunanlara (500), müstahdemlere (325) li
ra aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız 
fakülte, yüksekokullar ve akademilerde gece öğreni
minin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve 
müdürlere (750), müdür yardımcılarına (575), fakül
te sekreterlerine (625), fakülte yönetim kurullarınca 
ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memur
ludan yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara 
(375) ve diğer sınıflarda bulunanlara (500) lira aylık 
<?:.:na. çalışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 sayılı Dev-
' ' Memurları Kanununun değişik 178 nci maddesi n-

-jrekli değişiklikler- yapılıncaya kadar; 
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1. Emniyet Hizmetleri Sınıfından il ve bölge 
kuruluşlarında görevli personel ile, Cumhurbaşkan
lığı ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Korama Şube Müdürlüğünde ko
ruma hizmeti yapan personele ayda (3 000) lira, 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 
ile bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık kurum 
veya birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
personeli ile merkez, il veya bölge kuruluşlarında gö
revli Genel İdare, Eğitim ve Teknik Hizmetler Sınıfı 
personeline ayda (2 400) lira, 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında ça
lıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (750) lira, 
fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet örgütünde görevli personele yukarıdaki 
fıkraya göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 

a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 günü geçme
yen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya 
görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlan
ma durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve görevli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri 
içerisinde, 

Kesilmez. 
E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saa

tinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmet
lerinde çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı 
aranmaksızın, belediye meclisinin kararı ile tespit 
edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen 
ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla çalışma üc
retleri, görev esnasında veya görevden dolayı yara
lanma veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılma
ması hallerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye büt
çelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin ni
teliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması, 
bir programa bağlanması imkânsız bulunan orman 
muhafaza memurlarına ayda (2 500) TL., telsiz tek
nisyeni, telsiz operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz 
santralcisi, telsiz ve telefon hat bakıcılarına yalnız 
Haziran - Ekim ayları için ayda (1 500) TL. fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

Muhafaza memurlarının yıllık izin, bir yılda 30 
günü geçmeyen hastalık izni veya görevden dolayı 
yaralanma ve sakatlanma nedeni ile görevin yapıla
maması ve sürekli görevle atamalardaki mehil süre
leri içerisinde bu fazla mesai ücreti kesilmez. 
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G) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun 164 ncü maddesine göre olağan çalışma 
saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük 
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiple
rinden tahsil edilecek ücretlerin aynı Kanunun 165 
nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam 
olunur. 

H) a. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dere
celi okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde dö
ner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, 
olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul 
idarecisi, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcı «Ölç-
meci», usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur, 
prodüktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kamereman, 
bilgi işlemci ve programcısı ve üretim için zorunlu 
benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 
saati, Milli ve Dini Bayram günleri haricindeki tatil
lerde günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve ku
rum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için 
en çok, «endüstriyel eğitim yapan orta dereceli eği
tim kurumlarında atölye ve endüstriyel ders görevi» 
için gece verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b. Mesleki ve teknik öğretim, kurumlarında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul 
idaresince gerekli görüldüğü takdirde haftalık zorun
lu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders sa
ati sayısı kadar süre ile, döner sermaye siparişleri 
üzerinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve 
fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya gece 
yapılmasına göre, bu Kanunun 53 ncü maddesinde 
saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermaye
den ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğret
menlere, okullarında veya başka okullarda gece ve 
gündüz ek ders görevi verilemez. 

c. Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında sap
tanan saatler kadar ve saat başına 40 lir üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

î) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Era-
dikasyonu Örgütünde çalışan memurlardan, görevle
rinin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin saptan
ması ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan 
sağlık savaş memurlarına ve sağlık koruyucularına 
ayda (1 250) lira; sıtma laborantlarına ayda (950) lira 

fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak, bunlardan 2162 
sayılı Kanun kapsamına girenlere bu ödeme yapıl
maz. 

J) 1706 sayılı Yasada gerekli değişiklik yapı
lıncaya kadar; bu maddenin (D) fıkrasıyla Emniyet 
mensuplarına yapılan ödemeler, umumi zabıtanın di
ğer unsuru olan jandarmaya mensup veya jandar
mada görevli personele de, muhtelif ücret ödemele
ri meyanında olmak üzere aşağıdaki şekilde ödenir. 

1. îl Jandarma Alay Komutanlıkları ile Koman
do ve Motorlu Jandarma Birliklerinde görevli subay, 
astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(3 000) TL., 

2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler 
dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında gö
revli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşları
na ayda (2 400) TL., 

3. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), 
(b), (c) 'bentlerindeki esaslara uyulur. 

K) Genel Bütçeye dalhil dairelerle Katma Büt
çeli idarelerin yıllık bütçelerinin hazırlanması ve 
TBM. Meclisindeki müzakereleri sırasında yapıla
cak fazıla mesai karşılığında Maliye Bakanlığı Mer
kez Teşkilatında çalışan memurlara 1 Eylül 1980 - 28 
Şubat 1981 tarihleri arasında, ayda 60 saati geçme
mek üzere (A) fıkrasında belirtilen azami miktarın 
iki katına kadar fazla mesai ücreti .ödenir. Bu hü
kümden istifade edecek görevlilerin unvan ve adedi 
Ba'kan onayı ile saptanır. 

L) 1624, 1700,, 5442 sayılı kanunlarla 657 saydı 
Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesin
de gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, bu mad
denin (D) fıkrası ile Emniyet mensuplarına, (J) fık
rasıyla da jandarma mensuplarına yapılan ödemeler 
umumi zabıtanın amiri durumunda bulunan Mül
ki İdare Amiri sınıfından olanlara muhtelif ücret 
ödemeleri meyanında olmak üzere aşağıdaki şekilde 
ödenir. 

1. tilerde vali yardımcıları ve kaymakamlara ay
da (3 000) TL., 

2. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), 
(b), (c) bentlerindeki esaslara uyulur. 

BAŞKAN — 50; nci maddeye ilişkin bir önerge 
var okutuyorum:! 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1980 yılı Bütçe Tasarısının 50 nci maddesinin (E) 

fıkrasının başına: «1580 sayılı Yasanın 10 ncu mad
desine göre, 'kurulmuş Ibelediye şube müdürlerine» 
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M, Meclisi B : 56 28 , 2 . 1980 O : 1 

ibaresinin eklenmesini karar verilmesini ar? ve talep 
ederiz. 

îstaribul Zonguldak 
Yalçın Gürsel Burhan Karaçelik 

Malatya İstanbul 
Lütfi Doğan Muammer Aksoy 

Edirne 
Süleyman Sabri Öznal 

Gerekçe - 'Belediye şube müdürleri 24 saat, Cu
martesi, Pazar devamlı görev başında bulunmakta
ndırlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.., 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURETTİN OK (Çankırı) — Bir zaruretin gereği 
olarak görünüyor ve katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

MALİYE BAKANI. İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Komisyona uyuyoruz. 

BAŞKAN^ — Katılıyorsunuz. 
Önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 

katılmaktadırlar. Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişik biçimiyle maddeyi onayınıza sunuyo
rum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum : 
Sanatçılara İlişkin Yan ödemeler : 
Madde 51. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun değişik ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerin
de sayılan personel ile 'bu maddeler kapsamına giren 
kurumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel mü
dürleri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenle
rine 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getiri
len değişik ek maddeye göre verilecek yan ödeme
lerin tutarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan 
sonra Kültür Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca saptanır. 

'BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka-
'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 
Madde 52. — A) 1765 sayılı Üniversiteler Per

sonel Kanununun değişik 15 nci maddesine göre, ku
ruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yar
dımcılarına öğretim yerinde sürekli ikamet koşuluyla 
aşağıda göisterilen dereceler üzerinden kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği verilir. 

1. 2. 3. 
Derece Derece Derece 
TL. TL. TL. 

Profesör . 20 000 10 000 6 000 
Doçent 15 000 7 500 5 C00 
Dr. asistan, öğretim gö
revlisi 12 500 6 000 4 000 
Asistan, araştırma görevlisi 7 500 4 000 3 000 
Okutman, uzman, çevir
men 5 000 3 000 2 500 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yük
sekokulların hangi dereceye gireceği Üniversiteler
arası Kurulca saptanır. 

Akademiler için bu saptama, Üniversitelerarası 
Kurulun saptadığı dereceler esas alınarak Akademi-
lerarası Kurulca yapılır. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, Bakanlar Ku
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile ek 
ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üniver
site ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi ödeme
ler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme 
güçlüğü ödeneği verilir. 

'Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var 
olanlara ek olarak yeni bir öğretim kuruluşunun açıl
ması halinde verilmez. 

B) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Yasasının 1991 sa

yılı Yasayla değişik 15 nci maddesine göre öğretim 
üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler 
üzerinden hizmet ödeneği ödenir. 

1. 2. 3. 
Derece Derece Derece 

TL. TL. TL. 

a) Öğretim üyeleri : 
Profesör 4 500ı 2 700 2 100 
Doçent 3 300 2 1C0 1 500 

t>) Öğretim üye ve yar
dımcıları : 
Asistan 2 100 1 500 1 200 
Öğretim görevlisi 2 100 1 500 1 200 
Araştırma görevlisi 2 100 1 500 1 200 
Uzman 1 500 1 200 900 

Hizmet ödeneği, 4.5.1977 tarih ye 15927 sayılı Res
mi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile ek ve değişik
liklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 



M. Meclisli B : 56 28 . 2 , 1980 O : 1 

C) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Ça
lışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminat
lardan yararlananlara, bu maddenin (A) ve (B) bent
lerinde yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği 
ile hizmet ödeneği verilmez. 

BA$KAN — Maddeye ilişkin önerge var, okutu
yorum: i 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversi

te ve ıdiğer öğretim kuruluşlarının öğretim üye ve 
yardımcılarına verilen kuruluş ve gelişme güçlüğü 
ödeneği ile ilgili cetvel şu şekilde değiştirilmiştir. 

1 nci 2 nci 3 ncü 
derece derece derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 20.000 10.000 6.C|0O 
Doçent 15,000 7.500 5.000 
Doktora yapmış öğretim 
yardımcısı 12,500 6.Ö00 4.000 
Doktora yapmamış öğretim 
yardımcısı 7.500 4.000 3.000 

Görüşülmekte olan 1980 yılı Bütçe Yasasının 
52 nci maddesiyle ilgili yukarıda maruz hususu kap
sayan 'bu önergemizin yürürlüğe sokulmasına müsaa
delerinizi arz ©deriz. 

Gümüşhane Ağrı 
Mehmet Çatalbaş Kerem Şahin 

tstanlbul Ankara 
Osman Özer İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
Aslan Topçubaşı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
İBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 

OK (Çankırı) — Komisyon olarak katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?... 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) 
—' Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Önergeye Sayın Komisyon katılıyor; onayınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir.; 

Değişik biçimiyle maddeyi onayınıza sunuyorum: 
Ka'bul edenler...,. Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

53 ncü maddeyi okutuyorum: 
Ek Ders Ücretleri : 
Madde 53. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 176 nci maddesi (Söz konusu 
Yasanın 89 ncu maddesindeki esasların ilgili kurum
lar itibariyle, Balkanlar Kurulunca saptanmış olma
sı şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla 
okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim 
üyeleri ve diğer personele saat başına verilecek ek 
ders ücretli, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders Saati Ücreti 
(TL.) 

Gündüz Gece 

1. Temel Eğitim : 
a) İlköğretim kurumlarında (Ana

okulları ve anasınıfları ile kız tek
nik öğretim okullarına bağlı ana
okulları dahil), rehberlik ve araştır
ma merkezlerinde, ilköğretim, mü
dürlüklerinde, yetiştirme yurtlarında 
görevli öğretmen ve yöneticilere 80 100 

'b) Temel eğitim 2 nci kademe 
okulu (Ortaokul) öğretmenlerine ve 
bu okullarda ücretli ders okutanlara 
(Tarım Bakanlığına bağlı okullar 
dahil) 80 100 

2. Ortaöğretim (Liseler) : 
a) Orta dereceli (Örgün/yaygın) 

genel, mesleki ve teknik o'kul öğret
menlerine ve bu okullarda ücret
li ders okutanlara (Tarım Bakanlığı
na Ibağlı okullar dahil) 80 100 

lb) Sağlık kolejleri ve sağlık » 
okullarında ders görevi verilen : 

— Pratisyen bekim 100 125 
— Uzman hekim 140 165 
c) Her dereceli okullarda Mil

li Güvenlik dersi okutan ve konfe
ransım veren subaylara 80 10(0 

3. Yükseköğretim : 
Yüksek dereceli (Örgün/yaygın) 

okul ve kurumlarda ücretli ders 
okutanlardan; i 

— Öğretmen, öğretim görevli
si, doktoralı asistan, asistan 140 165 

— Doçent, uzman hıekim 190 225 
— Profesör 250 280 

— 629 — 
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Ders Saati Ücreti 
<TL.) 

Gündüz Gece 

a) Yüksek dereceli okullarda 
ders görevi verilenlere, kadrosuna 
bakılmaksızın, 3 ncü bentteki esas 
ve hükümlere göre ücret ödenir. 

b) Ücretle ders okutulan öğre
tim kurumları, öğretim üye ve yar
dımcılarının ikametgâhlarının ve
ya daimi görev yerlerinin bulun
duğu ilin sınırları dışında olmak 
şartıyla : 300 ve daha az km. 
uzaklıktaki kurumlarda ı% 50; 301' 
ve daha çok km. uzaklıktaki kurum
larda ı% 100 oranında zamlı ders 
ücreti ödenir. 

4. Yaygın Eğitim : 
a) Her türdeki yaygın eğitim 

(Halk eğitimi), çıraklık eğitimi, 
mesleki kurs ve seminerler de dahil 
olmak üzere, yaygın eğitim kurum
larının öğretmenlerine ve kurumlar
da ücretli ders okutanlara : 

— Kurumların elemanlarının 
'hizmet içinde yetiştirilmesi amacı ile 
açılan kurs, seminer ve benzeri her 
türlü hizmetöçi eğitim ve faaliyet 
hizmetlerinde görev verilenlere 

b) Öğretmen ve öğretmen ni
teliği taşıyanlar ite, kurum içinden 
ve kurum dışından sağlanan uzman 
ve teknik personele, 

(Hizmötiçi eğitim kurs ve faaliyet
lerinde görev verilen 3 ncü bentte 
belirtilen öğretim elemanlarına 3 ncü 
bentteki ölçü ve esaslara göre ödeme 
yapılır.) 

5< Milli Eğitim Bakanlığı mer
kez ve taşra örgütünde inceleme, 
araştırma, planlama, programlama, 
yönetim, eğitim görevi yapanlara, 

6. Devlet Konservatuvarında : 
Meslek Dersi Okutan : 
a) Devlet sanatçısı, profesör 
b) Devlet Konservatuvarı sa

natkârı, sanatçı öğretmen, sanatçı, 
uzman, doçent 

80 

100, 

100 

125 

10Ö 

210 

175 

250 

210 

Ders Saati Ücreti 

Gündüz Gece 

c) Öğretici, (Öğretmen), dok
toralı asistan 125 160 

Kültür dersi okutan öğretmenlere; 
Milli Eğitim Bakanlığı okulları için saptanan 

ölçülere ve miktarlara göre ücret ödenir. 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 
ncü maddesi gereğince fiilen ek ders görevi verilenlere 
ders saati başına ek ders ücreti en çok aşağıdaki esas
lara göre saptanır. 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları (NBC is
tihbarat Okulu... gibi) ve harp okullarında ders göre
vi verilen Üniversite Personel Yasası kapsamına gi
ren öğretim üye ve yardımcıları ile, öğretim görevli
leri niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker 
ve sivil kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi ve
rilerek öğretmen olarak görevlendirilen asker ve sivil 
personele Üniversite Personel Yasasının değişik 14 ncü 
maddesine göre hesap edilecek tutar; (Öğretmen ola
rak görevlendirilenlere öğretim görevlisi gibi ücret) 
ödenir. 

2. Orta dereceli askeri okullarda, (Askeri liseler, 
astsubay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders 
görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2/a 
sırasındaki tutar. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygula
nır. 

1. Öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite ve 
yüksekokullarda ders görevi verilen diğer personele 
sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav dö
neminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders 
yapılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret 
ödenir. 

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

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
ikili öğretim yapan fakültelerde, ikindi öğretim için, 

— 630 
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öğretim üye ve yardımcılarına haftada 12 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite veya 
akademi senato kararına dayanılarak verilir. Başka 
üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı oldukla
rı yükseköğretim kurumlarından (Senato kararına da
yanılarak) izin almaları zorunludur. 

D) 1765 sayılı Yasanın bazı maddelerini değişti
ren 1991 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinde yer alan 
ek ders ücretine ilişkin hükümler, üniversite, akademi, 
gençlik ve spor akademilerd ve 1472 sayılı Yasa ile 
Üniversite ve akademilere bağlanan yüksekokullara, 
öğretim kurumlan dışından gelen öğretim üyesi, öğ
retim görevlisi ve asistanlar ile Gençlik ve Spor Aka
demisinde görevli öğretim elemanları içtin de aynen uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum : 
Konferans Ücreti : 
Madde 54. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 176 ncı maddesine göre üniversite veya 
fakülte öğretim kurumlarınca belirlenen öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 160 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 125 

Lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan 
tutarlarda her bir konferans için konferans üc
reti ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda kon
ferans ücreti ödenmez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Aka
demileri Kanununun 11 nci maddesi uyarınca 
Harp Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli 
asken" okullarda (Harp okulları, sınıf okulları, 
özel ihtisas okulları, istihbarat okulu, NBC 
Okulu... gibi) konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara, 65 
b) Türik ve yabancı general, amiral ve su

baylara, 75 
c) Üniversite öğretim üyelerine, 95 
Lira her bir konferans için konferans ücreti 

ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : 

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

55 nci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri : 
Madde 55. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde 
etkilenmestini önlemek amaçları ile mali yıl içinde ger
çek ve tüzelkişiler en çok bir yıl vadeli Hazine bo
noları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın al
maya, satılacak Hazine bonolarının satış koşullarını 
ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi esaslarına göre TC Merkez Bankasından kı
sa vadeli avans almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayımza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
İç Borçlanma Tahvilleri : 
Madde 56. — Üçüncü maddede saptanan tutara 

kadar iç borçlanma akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 
Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, öde
me süresi ve diğer koşulları Maliye Bakanlığınca sap
tanır. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili 
ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler, her 
türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu 
kurumlarının yapacakları artırma, eksiltme ve söz
leşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan milli 
emlâk bedellerinin ödenmesinde, itibari değerleri üze
rinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, 
isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı koşullarla, banka
larda Tıesap açtırılmak suretiyle de çıkarılabilir. Bu 
yöntemle tahvil çıkarılmasının biçim ve koşulları Ma
liye Bakanlığınca saptanır. 

Yeniden çıkarılacak iç borçlanma tahvillerine uy
gulanacak faiz oranı, Hazinece çıkarılmış ve halen 
tedavülde bulunan Devlet iç borçlanma tahvillerinde 
de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
Program ve Proje Kredisi ile Dış Borçlanma : 
Madde 57. — A) Yabancı ülkeler, uluslararası 

kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapıl-
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mış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak 
yardımlar ile program ve proje kredisi olarak mali 
yıl içinde elde edilecek olanakların Türk lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yan
dan bütçeye gelir, diğer yandan ilgili kuruluşlara ait 
bütçelerin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan 
tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek artık
ları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1979 ve daha öncdki yıllarda aynı amaçlarla sağ
lanmış bulunan Türk lirası karşılıkları ile malzeme 
ve hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara 
göre işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler veya uluslararası kurumlar
dan anlaşmaları gereğince sağlanarak genel bütçeye 
dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla 
kredi kullanma olanağı belirdiğinde, fazla kredi ola
naklarını ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline gelir 
ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı ülkeler ve uluslararası (kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafın
dan harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanma
sı kararlaştırılmış tutarları ve söz konusu anlaşmalar 
hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması ge
rekecek parayı, 

a) Yabancı ülke kuruluş ve uluslararası kurum
lardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yardımlarıy
la proje veya program kredilerinin sağladığı veya 
sağlayacağı Türk lirası karşılıklarından, 

b) Bu şdkilde doğan Türk lirası karşılıklarından 
önceki yıllarda yapılan ikrazların tahsil olunacak faiz 
ve anaparalarından, 

c) Hükümetimizce yabancı ülke kuruluş ve ulus
lararası kurumlardan düşük faizle sağlanan kredilerin 
daha yüksek faiizle kullandırılması sonucunda doğan 
veya doğacak olan faiz farklarından, (Bu kredilerle 
ilgili olarak borçlularla yapılan anlaşmalarda bu ko
nu ile ilgili hükümlerin saklı kalması kaydıyla), 

Ayırarak belirli hesaplara yatırmak veya saptanan 
amaçlar için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve öde
nek kaydetmeye ve bunları harcamaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış 
olup da Hazline işlemi olarak borçlarına karşılık har-
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canmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydet
meye Maliye Balkanı yetkilidir. 

E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çprçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk lirası karşılıklarını, ge
rektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak ge
ri ödemelerin gerektirdiği tutarları Maliye Bakanlığı 
bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 58. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurum

lar veya yabancı banlka ve kurumlardan borçlanma 
yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve anlaşma
lar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurum
larına ükraz veya devretmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
kuruluşlarına ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu Ikurumlarına (Özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası ka
muya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına veri
lecek kredileri, anlaşmalarındaki koşullarıyla garanti 
etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı 
ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti 
etmeye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere 
Türk parası kıymetini koruma mevzuatına göre trans
fer garantisi vermeye Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 59. — Yıllık programlarla saptanan dış fi

nansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 244 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi 
anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalış
malarının dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak üze
re Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak koşullarda 
1 000 000 dolara kadar olan borçlanmaların yapılma
sına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe girer. 

1979 yılında ve daha önceki Bütçe yıllarında bağıt
lanmış benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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60 ncı maddeyi okutuyorum : 
Selektif Kredi Fonundan Ödemeler : 
Madde 60. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzla

tılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yö
neltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan ka
rarlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine dayanıla
rak borçlara selektif kredi fonundan faiz farkı öde
mesi yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 nci maddeyi okutuyorum : 
Çeşlitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Ge

çişi : 
Madde 61. — Maliye Bakanı, bütün saymanlık

ların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan 
mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere 
her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirme
ye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla ge
rekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Geri Verilecek Paralar : , 
Madde 62. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Yasa 

uyarınca, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) progra
mının (05) altprogramımn, (527) faaliyetine konulan 
geri verilecek paraların ödeme biçim ve yöntemleri 
Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre geri alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63 ncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansman Gerek
sinimi : 

Madde 63. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1980 
yılı finansman ihtiyacını karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca belirlenecek koşullarla 
özel ek iç borçlanma tahvilleri çıkarmaya ve Devlet 
Yatırım Bankası aracılığıyla 1211 sayılı Kanunun 48 

nci maddesi uyarınca adı geçen kuruluşlara olanak 
sağlamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadi Teşebbüsleri ta
rafından çıkarılacak bonolara «Hazine Kefaleti» ver
meye ve 1211 sayılı Yasanın 51 nci maddesi uyarınca 
avans açtırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine Kefa

letli bonoların toplamı geçen yıllar hariç (otuzbeş 
milyar) liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir katına ka
dar artırmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum : 
Ayrıntılı Harcama Planları : 
Madde 64. — 1980 mali yılında, genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, 
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu ik
tisadi teşebbüsleri ile benzeri /kuruluşlar, Maliye Ba
kanlığınca saptanacak esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Mali tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, ilgili 

mercilere vermek zorundadırlar. 

Maliye Bakanı, madde kapsamına giren idare, ku
ruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü mali işlem
leri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını alma
ya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve 
borç ödeme olanakları üzerinde inceleme yaptırmaya, 
programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, belge 
ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, 
teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini kesmeye 
ve diğer olanaklarını durdurmaya; bütçe ödenekleri 
ile diğer olanakları en etkin biçimde kullanmak üzere 
gerekli önlemleri almaya yetlkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

65 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 65. — 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanu

nun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tahkim 
edilerek, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 347 sa
yılı Kanunla kalkınma planının ikinci beş yıllık döne
mi sonunda başlaması kabul edilen borçlardan TC 
Merkez Bankasına yapılacak olan ödemelerin faiz ve 
anapara taksitleri için 1980 mali yılında ödeme ya
pılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler : 
Madde 66. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yö

netim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1979 net kârlarıyla eski yıllar kârları ve olağan
üstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mah
sup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları, büt
çeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman program
ları veya genel kurul kararları gereğince sermayesine 
mahsup veya kendilerüne ikraz edilmek üzere büt
çeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 67. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenmemiş 

Hazine paylarını, 
b) Milli Korunma Kanununa göre yaprak tütün eki

ci piyasalarında destekleme alımlarında kullanılmak 
üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen sermayeden 
ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Kanunun ge-
çiici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre Hazineye 
ödenmesi gereken tutarları, 

c) 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre çı
karılan kararnameler gereğince Tekel Genel Müdür
lüğüne verjlen yaprak tütün ekici piyasalarında des
tekleme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk eden 
kârları, 

d) 9^3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun uyarınca 
1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş olup 
da TC Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tutar
ları, 

e) 1979 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan 
vergi borçları ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı 
ve falizleri, 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayı
sıyla tahakkuk etmiş alacaklarına ve Tekel Genel Mü
dürlüğü Döner Sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin ger
çekleşmesi amacıyla yeterli tutarları bütçeye; mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gi
der kaydettirmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 68. — Kamu ortaklıklarının ve iştirakle

rinin yeniden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştir
mek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve finans

man programlarının gereklerini yerine getdrmek ama
cıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye paylarının satın 
alınmasına ve sermaye artırımlarına katılınmasına; 

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer kamu iktisadi teşebbüslerine 
ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar ta
rafından da devraldırmaya; 

c) Kamu (iktisadi teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları yıllık yatırım ve finansman program
larına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş sermaye
lerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
tutarın niteliğine göre bütçeye gelir veya ödenek ve 
gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka

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

69 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 69. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 

2 nci maddesi dışında kalan kamu iktisadi teşebbüs
lerini, yıllık yatırım ve finansman programında ön
görülen yatırımlarının finansmanı için, Devlet Yatı
rım Bankasının, yatırım ve işletme kredilerinden ya
rarlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum : 
Özel Otomatik Ödemeler : 
Madde 70. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyelerin 
geçrrîiş yıllarda ve 1980 mali yılında, birbirlerine, Ha
zineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik idare 
ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Ban
kasına ve TC Merkez Bankasına, her çeşit işlemlerden 
doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarını nak
den veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve et
tirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacak
larının ödeme biçim ve zamanını saptamaya, mahsup 
işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu (işlemler so
nuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya da 
yeniden açılacak tertiplere, yeterince ödenek ve gider 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını 
(istendiğinde Maliye Bakanlığına bildirmekle yüküm
lüdürler. Belediyelerin ve belediyelere bağlı kuruluş
ların 1.1.1980 tarihi itibariyle, Hazineden kaynakla-
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nan ve yukarıdaki birinci fıkra hükmünün uygulan
masında Hazineye doğacak tüm borçları terkin edi
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

71 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 71. — a) 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı, 

12.6.1963 tarih ve 250 sayılı, 26.7.1965 tarih ve 691 
sayılı, 22.5.1975 tarih ve 1902 sayılı tahkim kanun
ları ile 5.9.1963 tarih ve 325 sayılı Kanun ve 441 
sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci mad
desi uyarınca doğan Hazine borç ve alacaklarını, 
yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi veya yıl
lık yatırım ve finansman programının gereği olarak 
ya da küçük meblağların hesaplardan tasfiyesi ama
cıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do
layısıyla, Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borçları 
Devlet iç borçlanma tahvilleri verilerek tasfiye olunur. 
Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz öde
mesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak mah
sup işlemleri sonuçlarının gelir/ ödenek ve gider kay
dının yapılmasında bu Kanunun 67 nci maddesi Jıü-
kümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları uya
rınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri faiz
siz olarak yürütülür, Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu yasaların 
uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan kurum
lardan da faiz aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka-
.bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 72. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 

ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
ları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) «Borç öde
meleri» programının (02) «Dış Devlet borçları» alt-
programının ilgili faaliyet ve harcama kalemine ko
nulan ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

73 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 73. — Genel bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi 
teşebbüslerine yapılacak «iktisadi transferler ve yar
dımlar» hakkında 8.6.1959 tarih ve 7338 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi uygulanır. 
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i BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

I 74 ncü maddeyi okutuyorum.: 
I Madde 74. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 -
I İktisadi transferler ve yardımlar) programı (01) alt-
I programının (121 - Hükümetçe alınacak tedbirler do-
I layısıyla ödenecek görev zararları) faaliyetindeki öde^ 

nekten öncök'i yıllarda ve yılı içinde ortaya çıkan gö-
I rev zararlarını, Genel Yatırım ve Finansmanı Pnogra-
I mında saptanan miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili 
I kamu iktisadi teşebbüslerine ödenmeye Maliye Bakanı 
I yet kilidir. 
I Kamu iktisadi teşebbüslerine .440 sayılı Kanunun 
I 24 ncü maddesi gereğince mevcut kararnamelerle ve-
I rilen görevlerden dolayı ortaya çıkan görev zararları 
I miktarları ile iktisadi devlet teşekküllerinin işletme faı-
I aliyet zarar miktarları kuruluşların Genel Yatırım ve 
I Finansman Programında saptanan miktarları aşamaz, 
I kârlar da saptanan meblağlar altında olamaz. 
I Bu amaca ulaşmak için kuruluşlar, üretim hedef-
I lerini ve işletme faaliyet sonuçlarını gerçekleştirmek 
I zorundadırlar. Genel Yatırım ve Finansman Pragra-
I mumda saptanan görev zararı ve işletme faaliyetleri za-
I radarının artmamasını, kârın azalmamasını sağlamak 
I üzere; kuruluşlar öncelikle kârlılık ve verimlilik için-
I de çalışmak, sermaye birikimine yardımcı olmak, sa-
I vurganlığı önlemek, etkin yönetime yönelmek ve bu-
I günkü maliyet yapılarında ve yılı içinde ortaya çıkacak 
I maliyet gelişmeleri karşısında programdaki hedeflerin 
I gerçekleştirilemeyeceğinin belirmesi halinde gerekli 
I önlemleri almakla görevli ve yetkilidirler. 
I BAŞKAN — Maddeyti onayınıza sunuyorum : Ka-
I bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 
I 75 nci maddeyi okutuyorum : 
I Madde 75. — Hükümet tarafından desteklenme 
I alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idarelerle 
I kamu iktisadi teşebbüslerinin bu görevleri nedenliyle 
I gerekli finansman gereksinimi için çıkarılacak bonola-
I ra ve finansman gereksiniminin karşılanmasını sağla-
I inak amacıyla kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından 
I çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti vermeye Maliye 
I Bakanı yetkilidir. 
I BAŞKAN — Maddeyii onayınıza sunuyorum : Ka-
I bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 
I 76. nci rnajddbyi okutuyorum : 
I DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşfitli Hükümler 
I Remo : 
I Madde 76, — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilat -
I lanması, silah araç ve gereçlerinin yenüleştirilmesıi ama-
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cıyla, Milli Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geol-
oi yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 
1904 ve 2020 sayılı Kanunlarla değişlik 1601 sayılı Ka
nunun yürürlük süresi, bir defaya mahsus olmiak üze
re 1980 mali yılı sonıuna kadar uzatılmış ve yüklenme 
tutan da 6,1 rfıiilyar İka artırılmıştır. 

'BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka-
!bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

77 nci maddeyi okutuyorum : 
Kültür Bakanlığınca Yapılacak «Kültür Merkezle-

ri,»'n!in Yapım, Bakım, Onarım İşleri: 

Madde 77. — Kültür Bakanlığı ile ilgili işler; 
ılO . 6 . 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinde öngörülen tarihi ve bedii değer taşıyan ya
pıtlara, özgü müzelerim her türlü yönetim ve idame hiz
metleri 'ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kül
tür Merkezleri» nin proje ve inşaatları aynı Kanunun 
tarihi anıtların korunmasına ve onarılmasına ilişkin 
hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılacak Kültür Ba
kanlığınca yürütülür. 

Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün 
yaygınlaştırılmıası ve etkinieşlürilmıesii maksadıyla Kül
tür Bakanlığında onayla, oluşturulan yayın, yazı danış
ma ve inceleme kurullarının Bakanlık dışından katıla
cak üyelerine ödenecek huzur ücretleri ile; ansiklope
dilerin hazırlanmasıyla ilgili danışman, düzeltici ve 
madde inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve 
Kültür Bakanli'klarınca hazırlanacak yönetmelikte be
lirlenir. Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
Hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine, bazı maddeler eklenmesine dair 14 . 7 . 1970 ta
rih ve 1310 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Devlet 
Tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen Edebi Kuru
lun tiyatroda memur bulunmayan üyelerine her top
lantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya ka
dar 1 000 TL. toplantı ödeneği verilir. 

Kültür Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında ve 
ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde etkinliği sağla
mak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde yay
gınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yardımcı 
olmak üzere; yapıtlara, sanatçılara, sanat toplulukları
na, bilim adamlarına, ödül ve armağan verebilir. Ve
rilecek ödül ve armağanların miktarı ve yöntemi Mali
ye ve Kültür bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yö
netmelikle saptanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 
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78 nci maddeyi okutuyorum : 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Yapım 

İşleri : 
Madde 78. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı

ğının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kaldar; 
a) İçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanıunu-
nun yapım, bakım, satmalıma, harcama ve diğer işlem
leri ile ilgili hükümleriınin, 

b) Köy yollan yapımında, 5539 sayılı Karayolla
rı Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanununun 
1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy yolla
rı ile ilgilli 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı Kanunun 
yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlemleri 
ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığınca devam olunur. 

BAŞKAN — Malddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

79 ncu maddeyii okutuyorum : 
Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları : 
Madde 79. — Milli Savunma Bakanlığına ayrılmış 

lojmanların bakım, onarım, idame ve korunmalanna 
ilişkin 29 , 12 . 1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, Jan
darma, Genel Komutanlığı örgütü için de uygulanır. 

BAŞKAN — Malddeyü onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

80 nci maddeyi okutuyorum : 
Yeni Burs Uygulaması : 
Madde 80. — 1980 mali yılında kurumların burs 

uygulamalarını sürdürecekleri bilim alanları kalkınma 
plan ve 1980 Yılı Programı ilkeleri doğrultusunda Mil
li Eğitim Bakanlığınca saptanır. 

Bursların bilim alanlarına göre ve kurumlar itiba
riyle sayısal dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlıklarınca yapılır. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare
ler, 1980 mali yılında ancak yukarıda belirlenen ilke
lere göre Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığının uygun 
görüşleri ile yeni burs verebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyii onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

81 nci maddeyi okutuyorum : 
Bursların Krediye Dönüştürülmesi : 
Maddie 81. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil 

dairelerle katma bütçeli * idarelerin bütçelerinde yer 
alan yurt içi yüksek öğrenim bursları ile ilgili ödenek
leri bunların krediye dönüştürülerek verilmesini sağla
mak amacı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 
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Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, dev
raldığı bu ödeneklerin kullanımında ilgili kuruluşların 
talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı ge
çen kurumca uygulanmakta olan tutarlar esas alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağla
nan burslar, ancak ilgilinin 'isteği üzerine krediye dö
nüştürülür;, 

Bu madde hükmü Kamu İktisadi Teşebbüsleri için 
ide uygulanabilir.; 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştin.. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 
Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardım

lar : 
Madde 82. — Genel ve Kaltma bütçeli kuruluşlar, 

bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, san
dık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemeler» 
faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yardım
larda; anılan kurumların bütçeden alacakları yardım
larla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gös
teren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde 
gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş programlarının 
gerçelkleştiırilme durumlarını izlemekle zorunludurlar. 
Yaipılacalk yardımlar yukarıdaki inoelemelere koşut 
olarak gerektiğinde taksitler halinde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaiki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme
ye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin ye
ni ilkeler saptamaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir... 

83 noü maddeyi okutuyorum : 
Madde 83. — Çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar büt

çelerine konulan korunmaya muhtaç ve bedenen, zih
nen arızalı çocuklar ve kreşlerle ilgili ödenekler, 2215 
sayılı 1979 Miallli Yıllı Bütçe Kanuınıunıun 85 nci maddesi 
uyarınca çıkarılan Yönetmelikle bu yönetmeliğin ek 
ve değişikliklerinde belirtilen esaslara uygun olarak 
kullandır. 

ıBu kullanımda gecekondu yörelerindeki çocuklar 
ficin çocuk yuvası sağlanmasına öncelik verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

84 noü maddeyi okutuyorum : 
Kişi Borçları : 
Madde 84. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup 

zamanaşımına uğrayan veya, zorunlu nedenlerle tahsil 
olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 1050 sayılı Ya-

I sanın 133 noü maddesi uyarınca Mali Müşavere Encü
meni tarafından slîlinmesi gerektiğine karar verilemle-
riın kayıttan düşme işlemleri Maliye Bakanlığınca ya
pılır. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine Ak-
caklart Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su
nulur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir „. 

I 85 noi maddeyi okutuyorum : 
Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler : 
Madde 85. — Devletin, mahkemelerce hükme bağ

lanan para cezaları da dahil olmak üzere, her türlü ge
lir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi üe 
emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet kayıt
larında, yasalarında ve diğer mevzuatında saptanmış 
tutar ve oranlar değişmemek koşuluyla, lira esası kaibul 
edilerek elli kuruş ve daha, aşağı kesirler atılır, elli ku
ruştan fazla kesirler liraya çıkarılır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzelkişilerin, yapa
cakları ödemelerle ilgili olarak hesaplayacakları vergi 

I toplamının elli kuruşa, kadar olan (elli kuruş dahil) li
ra kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkarılır. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dışın-
I dadır. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi-
I dermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakam 
j yetklüdir. 
I BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir,^. 

I 86 ncı maddeyi okutuyorum : 
I Mahsup Süresi : 

Madde 86. — Munasebei Umumiye Kanununun 
108 nci maddesinde merkez için saptanan mahsup sü-

I resi mali yılın 4 ncü ayı sonunda biter. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir,,. 
I 87 nci maddeyi okutuyorum : 

Katma Bütçeli İdareler : 
Madde 87. — Bu Yasa hükümleri, kendli bütçe ya-

I salarında yer alan özel hükümler saklı kalmak koşu
luyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

I BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

I 88 nci maddeyi okutuyorum : 
I Madde 88. — 1980 mali yılı içinde, Milli Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İs
tihbarat Teşkilatı gereksinimi için Gümrük Giriş Tari-

I fe Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan ham 
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petrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan akarya
kıt ve madeni yağların, (38.19.29) tarife pozisyonuna 
giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevi müs
tahzarlar ile (34.02.38.19) yalınız makine yağı istiihsa-
linde kullanılan additifler (katkı maddeleri) dışalımı ve 
tanların yurt içinde üretmenlerinin teslimi, Gümrük 
Vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan Damga Resmi, 
Rıhtım Resmi, ithalde ve dahilde almam İstihsal Vergi
si life Hazineye, kaıtma bütçeli idarelere, özel idare ve 
ıbelediyelerıe ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve ar
diye ücretlerinden müstesnadır. 

(27,10) gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt 
ve madeni yağlar Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gerek
sinmeleri İçin adıgeçen kuruluşlara, veya onların ge
rek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan mües
seselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçevesinde 
teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge-
nıel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gereksi-
ınlirnleri için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
ham petrolden elde edilen ürünlerin askeriyeye ve miti
li İstihbarat Teşkilatına tahsis olunmayan kısmı yuka
rıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hiz
metlerinin yürütülmesi için yurt dışından alınması zo
runlu bulunan siavaş silah, araç, makine, ve teçhizatı 
ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımliarı 
bu maddenin 1 nci f ıkrajsında yazılı vergi ve resimlere 
tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak si
lah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere ci
hazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses 
ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazımatı 
1980 mali yılı içinde Gümrük Verigi ve resimlerinden 
bağışık olarak ithal edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... KaJbul edilmiştir... 

Değerli arkadaşlarımı, çalışma süremiz dolmak üze
redir, ancak bu bütçenin görüşülmesine çok kısa bir 
>süre gerekiyor: Bir de... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan tahmi
nen kaç dakika sürer? 

BAŞKAN — 5 , 10 dakikada bitiririz efendim. 
(Bir de Danışma Kurulu önerimiz var. Bu iki... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkanım 

bir önerge haızırlıyoruz. 
BAŞKAN — Ne için öf endim? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Zamanla ilgili. 
BAŞKAN — Zamanla ilgili mi efendim? Resen 

biz Başkanlık olarak koyuyoruz efendim. Bir sakınca 
mı var efendim? 

NURETTİN OK (Çankırı) — Yemek arası verme
yi uygun buluyorlar da onun için. 

BAŞKAN — «Yemek arası verelim» diyorsunuz. 
Zaten vereceğiz efendim. Yani Danışma Kurulu Öne
risi bıir yasanın görüşülmesiyle ilgili. Onu bugün öğle
den sonra tamamlayacağız efendim. 

Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Görüşmeleri sürdürüyoruz efendim, 

89 ncu maddeyi okutuyorum : 
Mali Yılda Kısmen ya da Tamamen Uygulanma

yacak Yasa Hükümleri : 
Madde 89. — A) 1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 sa

yılı Sivil- Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 
107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fık
rası, 

2. 13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergisi 
Kanununun 66 nci maddesi ile hu maddeye yeni bir 
fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 

3. 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesi; 

Hükümleri, 1980 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinin ilgili program, aitprograrn, faaliyet ve 
projelerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uy
gulanır. 

B) 1. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkında, 26.3.1956 tarih ve 
6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayı
lan kurumlar kendilerine ait yazı ve 'belgelerin yok 
edilmesini bu Yasa hükümlerine bağlı olmaksızın ha
zırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine ge
tirebilirler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye dayanı
larak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış olan 
yönetmelikler 1980 mali yılında da geçerliliğini ko
rur). 

2. Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstan
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani 
telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu mad
deye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 sayılı; 13.12.1934 
tarih ve. 2609 sayılı; 10.3.1930 tarih ve 1569 sayılı; 
16.4.1933 tarih ve 2142 sayılı; 11.6.1933 tarih ve 2304 
sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 
sayılı Kanunun 6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sa
yılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi; 
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3. 1:6.7.1945 tarih ve 4792 sayılı tşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 2158 sayılı Kanunla değişik 
20 ncıi maddesinin (b) fıkrasında belirtilen tahvillere 
yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen 
% 40'lık sınır; 

4. 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Reformu Ka
nununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasının (b) bendi; 

5. 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu Kanununun 31 nci maddesi
nin radyo alıcılarına ilişkin hükmü; 

6., 29.8.1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar Öde
nek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası; 

7. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler 
nedeniyle nakden veya hesa'ben ödenen veya tahak
kuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 12/6 ve 24/4 maddeleri; 

8. 4060 sayılı Kanunun 32 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası, 

Hükümleri, 1980 mali yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Bu maddeye ilişkin bir önerge var, 

okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 89 ncu 
maddesi sonuna aşağıdaki hükmün ilavesini arz ve 
teklif ederiz. 

Adana tzmir 
Hasan Aksay Zeiki- Ef eoğlu 

Manisa Manisa 
Halil Yurtseven Yahya Uslu 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

C) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
16.2.1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 23 ncü 
maddesinde yer alan % 7 tahdit; 1980 Mali Yılında 
uygulanmaz. 

Gerekçe : 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun yuka

rıda belirtilen maddesinde yer alan % 7 tahdidinin 

kaldırılması halinde, TC Emekli Sandığınca iştirak
çilere daha iyi imkânlarla borç verilmesi sağlanmış 
olacaktır. Teklif bu amaçla yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARIMA KOMİSYONU BAŞKANI 

NURETTİN OK (Çankırı) — Bir zaruretin ifadesi 
lalaraik ortada görünmektedir. Bu sebeple önergeye 
katılıyoruz. 

iBAŞKAN — Saiyın Balkan?., 
IMAUİİYE BAKANI İSIMET SEZGİN (Aydı») 

— KaMııytoruiz-
İBAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hülkükne* 

ıkatılııyoriar. 

Onayımıza suımyorulml: Ka/bul edenler... Kalbul 
etmeyenler.,. Kalbul edilmiştir. 

ıMadldeyi değişik! biçimiyle onayınıza sunuyoı-' 
rum): Kalbul edenler... Kalbul etmıeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

90 nci maddeyi ofcuıtuıyorumı: 
Yüruriülk ve YüiDüitmıa (: 
(Madde 9Q, — Bu Kanun 1.3J19|8Q tarihinde yQt-

ırüriiüğe girer. 
İBAŞKAN — Maddeyi onayımıza sunuyorum): 

Kalbul edenler.,.,. Kalbul etmeyenler.., Kalbul edfr 
mistir. 

91 nci maddeyi okutuyorum: 
IMadde 91, — Bu Kanunun, 
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümlerini Cuiml--

riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 
Ib) Cumihuıfbaşkıanikğı, Sayıştay Başkanlığı ile 

ilgili hükümlerini Cuımlhuırtiıyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, 

c) (Diğer tıülküımlerini Maliye Bakanı, 
Yürüıtıür. 

İBAŞKAN — Maddeyi onayınızla sunuyoruımi: 
KalbuJ edenler.,, Kalbul etmeyenler.. Kalbul edjilmiişı-
tir. 

Değerli aoikadaslarıım, bu suretle bu bütçenin 
de gförtü&jüimesi Mıeolisıilmlizıce tamamlanmış bulun-
nıalkltadur. Bütçenin ulusumuza ve Bakanlığın dle-> 
ğerli mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını dtüi-ı 
iyorum efendim, (Alkışlar) 
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III. — BAŞKANLIĞIN OENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. ı— 368'e 1 nci Ek S. Saydı Kanun Tasarısı
nın 48 saat beklemeden Gelen Kâğıtlardan gün
deme alınarak görüşülmesine dair Danışma Kuru
lu »önerisi. 

IBAŞKAN 
'ofkulMylorarıl: 

Bir Danışma Kurulu önerisi var, 

(Millet 'Meclisi (Başkanlığına 

Danışma Kurulu önerİı&i nlol:68 
(Bütçe görüşmelerinin günlük programının bi-

töimande, buigüinıkü Geleni Kâğıtlarda yer alan 368'e 
1 nci Ek Sıra Sayılı 21.6â9(27 günlü ve 1111 sayılı 
ÎAİsIkıerliilk Kanununa Bazı Ek Maddeler ve Bir Ge
çici Miadldle Ekienlmiösline tilkin Kanun Tasarısının 

48 saat beMörniddıen gün'derne ahnarıaık görüşütaesi 
önerilmiştir, 

CahlilK Karafcaş 
Millet .Meclisli iBaışkanıı 

CHP Grubu Başıkanıvefcıili AP Grubu BıaÇlklanlveMli 
Metin Tüzüm Oğuz Aygün 

MİSP Gnulbu Görevlisi MHP Grufbu Başikanyeküli 
ıŞener Battal İhsan Kalbadaıyı 

IBAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum!: 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil-
miişitliıf, 

Değerli arkadaşlarım1, aldığımız karar uyarınca, 
(bu yalsa üzerindeki görüşmeleri süridürmek üzere, 
saat 14.30|'a kadar birleşimle ara veriyorum. 

Kapaııma Saati : 13.10 

ÎKİNCÎ OTURUM 

Açılma SaaMi : 14301 ' 

BAŞKAN : BaşkaiJvekiIi Memdulı Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ: Recep Özöl (İstanbul), Yılmaü Balta (Rize) 

BAŞKAN —• Mıillelt Meclisinin 56 ncı Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (DeVam) 

2. — 21 f 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik 
Kanununa Kimi Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve Plan Komisyo
nu Raporu. (1/273) (S. Sayısı : 368'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Daha evvelce aldığınız karar uyarın
ca, «2'1 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununa Kimi Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin Yasa Tasarısının görüşmelerine baş
lıyoruz^ 

Sayın Komisyon ve Sayım Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunması hususunu oyları

nıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Ka'bul edihrıemi'şltir. 

(1) 368'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir., 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Fehmi Cumalıoğlu, MSP Grubu adına bu

yurunuz. 
(Sayın Cumalıoğlu, söz süreniz 20 dakikadır. 
MSP GRUBU ADINA FEHMİ CUMALIOĞLU 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Ka

nununa Bazı Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Yasa Tasarısı üzerinde Milli Selamet 
Partisi Grubunun görüş ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu tasarı yurt dışında o'turma ve çalışma izni bu
lunanlardan askerlik çağı gelenlerin 800 bin Türk 
Lirası karşılığı döviz ödeyerek vatani hizmetlerini 2 
aylık temel askerlik eğitimi yaparak yerine getirmiş 
sayılacağı hükmünü getirmektedir. 
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11983 sayılı Kanun gereğince, yabancı ülkelerde ça
lışma ve oturma iznine sahip, işçi sıfatı ile çalışan 
askerlik yükümlülerinin askerlik işlemleri, 29 yaşını 
tamamladıkları yılın Aralık ayı sonuna kadar Milli 
Savunma Bakanlığınca tecil edilmektedir, yani erte-
lenmek'tddir. 

Yurdumuzda işsiz sayısı 5 milyonun üstüne çık
mıştır. CHP ve AP iktidarlarının müştereken Türk 
Maliyesıijıi IMF'nin emrine teslim ederek Türk para
sını yüzde yüz oranında devalüe ederdk değerini ve 
iştira gücünü sıfıra düşürmesi, temel ve ihtiyaç mad
delerine yüzde yüzden yüzde beşyüze kadar zam yap
ması, Milli Selametin başlattığı 200 adet, milyarlık 
ağır sanayi fabrikalarına bir kuruş ödenek ayırmama
ları ve bütün yatırımları kısmaları yüzünden yatırım
lar tamamiyle durmuş, döviz ve hammadde yoklu
ğundan mevcut fabrikalar da % 20 - 25 kapasite ile 
çalışır durumda kalmış olduklarından ülkemizde iş
sizlik hızla artmaya başlamıştır. 

Ekmek parası için evini - barkını, yurdunu bıra
karak yad ellere giden, yurt dışında binbir güçlükle 
iş bulmuş olup, mahrumiyet ve fedakârlıklar içinde 
çalışan işçilerimiz, askerlik çağına geldiklerinde işle
rini bırakıp memleketimize dönerek, askerlik görev
lerini yapmakta ve terhislerinden sonra çalıştıkları 
ülkelere gittiklerinde işlerini kaybetmektedirler. Bu 
durum yurt içinde işsiz ve mağdur sayısının artma
sına sebep olduğu gibi, ülke ekonomisine de menfi 
tesir yapmakta büyük çapta döviz kaybına yol açmak
tadır. Birçok yalbancı ülke bu sorunu çıkardıkları ka
nunlarla çözümlemiştir. 

Bilindiği gibi savunma sanayii pahalı bir sanayi
dir. Silahlı Kuvvetlerimizin silah, araç - gereç vesaire 
ihtiyaçları yurt dışından dövizle temin edilmektedir. 
Modern bir ordunun meydana getirilmesi, savunma 
sanayiinin kurulması ve dışa bağlılıktan kurtulması 
ile mümkündür. Getirilen tasarıda 2 aylık temel as
kerlik eğitimi görme şartı saklı tutulmuştur. Her yıl 
i% 2,6 nispetinde hızla artan nüfusumuzun karşısında 
Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç fazlası askerlik yükümlü
leri bulunduğunu da gözden uzak tutmamak gerek
mektedir. 

Bu tasarının CHP ağırlıklı 11 Adalet Partili baka
nın katılmasıyla teşekkül eden Sayın Ecevit'in Baş
bakan bulunduğu Koalisyon Hükümeti tarafından 
Meclise sevk edilip, Milli Savunma Komisyonunda 
müzakeresi esnasında Komisyonun tüm Adalet Par
tili üyeleri bu tasarıya tümüyle karşı çıkmışlardı. 
Hatta Komisyon Başkanlığına verdikleri, tasarının 

tümüyle reddini isteyen önergelerinde bugün Hükü
mette bakan olan üyelerinin de imzaları bulunmak
ta idi. Gerekçe olarak da; «Anayasanın eşitlik pren
siplerine, adalet ilkelerine uymadığı ve bu tasarının 
hiç bir fayda getirmeyeceği» iddiasına dayanıyordu-
lar. O gün, Milli Selâmet Partisinin Komisyondaki 
üyesıi olarak bu tasarının lehinde konuştuk ve lehin
de oy kullandık. Bugün de parti olarak, şahıs olarak 
kanaatlerimiz değişmemiştir. 

Adalet Partisinin kanaat ve fikir değiştirerek bu 
tasarının lehinde oy kullanacağını öğrenmiş olmamız
dan memnunluk duymaktayız. AP yönetiminin mu
halefette reddettiği kanunlara iktidarda sahip çıkma
sının bize göre izahı yoktur, kendileri izah etmekte
dir. Sayın Ecevit Hükümetinin Meclise sunduğu 
anarşi ile mücadele, milleti ezen vergi kanunlarıyla 
bu tasarıyı muhalefette reddeden Adalet Partisi, Hü
kümet olunca bunları aynen benimsemiştir. Bu tasa
rının eşitlik ilkesini ihlal ettiği iddiaları yersizdir. 
Zira 1983 sayılı Kanunla yurt dışında çalışan işçile
rimizin askeri mükellefiyet işlemleri 29 yaşına kadar 
ertelenmiştir. Türkiye'de oturan mükelleflere böyle 
bir hak tanınmamıştır. 

Yine yedeksubay birikimini önlemek için kısa 
devre yedeksubaylığı öngören kanun, tespit edilen sü
reden 1 gün sonra üniversiteden mezun olan mükel
leflere bu hakkı tanımamıştır. 

Bu kanun Milli Savunmanın ihtiyaçlarını büyük 
çapta karşılayacağı gibi, yurt dışındaki işçilerimizin 
işyerlerini kaybetmelerini de önleyecektir. 

Grubumuz bu tasarıya müspet oy kullanacaktır. 
Kanunun işçilerimize ve Silahlı Kuvvetlerimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinize saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın İh

san Kabadayı; buyurunuz efendim.. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
huzurunuzda bulunan kanun tasarısı hakkında grubu
mun görüş ve mütalaalarını arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Anayasanın 60 ncı maddesine göre; askerlik her 
Türk için hem hak ve hem de görevdir. Bu görevini 
ya Silahlı Kuvvetlerde veya kanunla tanzim edilen 
diğer kamu kuruluşlarında da yapabilirler. 

1983 sayılı Kanun gereğince, yabancı ülkelerde 
çalışan işçilerimiz ve oturma izni alıp da yine o böl
gelerde hizmet gören işçilerimizin askerlik tecilleri 
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ancak 29 yaşının Aralık ayına göre yapılmaktadır. 
Bundan öteye, mevcut kanunlar muvacehesinde, as
kerlik çağı gelen bu vatandaşlarımızın tecil edilme 
gibi bir imkânı yoktur. Eğer bu katı hüküm böyle 
kalırsa, bu yurttaşlarımızı memleketimize getirmek 
zorundayız. Bunlar bin bir güçlüklerle, sıkıntılarla iş 
bulmuş, fedakârlıkla çalışan kimselerdir; yurda dön
meye mecbur kalacaklardır. Döndükten sonra asker
liklerini yapıp, bir daha ayrılmış olduğu bölgelerde 
iş bulmaları mümkün olmayacaktır. Zaten memleke
timizde açık - seçik olarak bir işsizlik vardır ve bu 
had noktasına varmıştır. Böylece biz işsizlik buna
lımını, .«ille gelsin askerlik yapsın» dersek, artırmış 
olacağız. Biz bu örneği dünyada ilk veren millet de 
olmayacağız. Suudi Arabistan'da Kuveyt'te, Birleşik 
Arap memleketlerinde, Güney Koreliler, hem de hiç 
askerlik yapmadan döviz karşılığında vatan vazifele
rini karşılamış bulunuyorlar. Halbuki huzurlarınıza 
gelen bu tasarı ile yurt dışında çalışan işçilerimiz 2 
aylık askerlik görevlerini de görmüş olacaklardır. 

Benim samimi inancım odur ki, bir asker kişi ola
rak, ciddi bir eğitim, askerin bellemesi lazım gelecek 
vatan hizmetlerine ait her türlü eğitimi, bilgiyi de ve
rir kanısındayım. 

Ayrıca savunma sanayii dünyanın en pahalı sa
nayiidir, en masraflı sanayiidir. Silahlı Kuvvetlerimi
zin son ambargodan sonra silah, araç, gereç ihtiyaç
ları, fazlası ile de artmış bulunmaktadır. Hem silah 
sanayiimizi kuvvetlendirme hem de ordumuzun bu 
mevzudaki ihtiyaçlarını karşılamak için biz Milliyet
çi Hareket Partisi Grubu olarak bunu yerinde gör
mekteyiz. Ancak, bu kaynaktan akacak maddi geli
rin, dövizin mutlak ve mutlak olarak bütçe dışı bı
rakılmasını, Silahlı Kuvvetlerin silah, araç ve gereç
lerine tahsisini ve harp sanayiinin gelişmesinde kul
lanılmasını mutlak olarak arzu etmekteyiz. Bunun 
kabul edilmemesi, memleketimizde her türlü buna
lımı, iktisadi bunalımı, işsizliği de artıracaktır. Mev
cut bunalımlarımızın açık seçik her tarafı, geri tarafı 
laftır, nedeni iktisadidir. Bu da fazlası ile döviz yok
luğundan kaynaklanmaktadır. 

Son yıllarda döviz kıtlığı ve yokluğundan ham
madde ve yarı mamul hammaddeler gelemez olmuş, 
bu yüzden fabrikalarımız çalışamaz olmuş, işsizlik 
had safhaya varmıştır. «Veren el aziz alan el alil» dir. 
Bu döviz yokluğundan çalmadığımız kapı, yüzsuyu 
dökmediğimıiz kapı kalmamıştır, milli itibarımız ve 
saygınlığımız bu yüzden büyük çapta zedelere uğra
mıştır. Biz, değil askerliğin bedelle, bedelin para ile 

dövizle karşılanmasını, bu yolda her türlü imkânları
mızı kullanmaya, mevcut ihtimal kapılarını da aç
maya mecburuz. 

Bugün Türkiye öyle bir vasat içerisinde bulunuyor 
ki, döviz babında damlayı, daneyi, santimi hesap et
meye medburdur. Millet ve devletlerin tarihlerinde 
böyle sıkıntılı, üzüntülü, buhranlı dönemler olmuştur. 
Böyle dönemlerde, ancak fedakâr, cesur evlatlarının 
kahramanlıkları, her türjü anlamda fedakârlıklarıyla 
selamet yakasına geçmişlerdir. Millet, devlet hizme
tinde, ilmi olan ilmi ile, ilmi fazlı olmayan medeni 
'hizmetleriyle, parası olanlar da parası ile hizmet eder
lerse, milletler, devletler sıkıntı yakasından, selamet 
yakasına geçerler. 

Biz, işçilerimizin bu bapta ödeyecekleri parayı, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, dövizi askerlik hiz
metlerinden öte, Devletimizin, Ordumuzun kalkınma
sı mevzuunda kullanacağımıza inanmakla Anayasanın 
bir maddesini de ihmal etmemiş olacağımızı açık se
çik itiraf ediyoruz. Sakın ha bu yolda döviz ödeyen
ler askerliğimizi para ile değiştik demesinler. Mille
timizin kalkınmasına, Ordumuzun eksik ve noksan 
olan silah ve araçlarının teminine döviz olarak yar
dımda bulunduk diye teselli bulsunlar. 

Böylece görüşlerimizin bu istikamette olduğunu be
lirtirken, sadece 800 bin lirayı fazlaca bulduk. Çok
tan çoğa gidilmez. Eski atasözüdür; «Azdan çoğa gi
dilir.» Bunu biraz azaltırsak, hem yükü indirmiş, hem 
de talebi artırmış olarak aynı neticeyi alacağız. Yü
ce Meclisimize bu görüş istikametinde bir önerge ver
dik; kabul ederse minnettar kalacağız. 

Cümlenizi Grubum adına saygı ile selamlarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Sü

leyman Genç. 
Buyurun Sayın Genç. 
CHP GRUBU ADINA SÜLEYMAN GENÇ (İz

mir) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu tasarı, geçen yılın mart ayında Meclislerimize 

sunulmuş idi. Şu anda, görüştüğümüz ana kadar, 
tasarının temel ilkelerinde hemen hiçbir değişiklik 
yapılmadı. O zaman muhalefet olan değerli Adalet 
Partisinin Sayın Genel Başkanı ve komisyonlarda bu
lunan üyeleri bu tasarı için söylenmedik söz bırak
madılar, hatta ulusal geleneklerimizi bile bu tasarının 
rencide edeceğini ileri sürdüler. Fakat, zaman olumlu 
ve mutlu bir noktaya getirmiştir; Adalet Partisini bile 
o katı, olumsuz, yararsız tutumundan olumlu, sağlık -
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lı, yararlı davranmaya zorunlu kılmıştır. Demek ki 
sosyal gerçekler, Türkiye'nin katı gerçekleri dogma
tik ve şartlanmış bir şekilde belli olaylara karşı çık
manın ne kadar anlamsız, ne kadar manasız olduğu
nu kanıtlamaktadır, 

Bugün, Millet Meclisinin 1980 Mali Yılı Bütçesini 
görüşürken, böyle bir konuya önem verip, zaman için
de daha fazla gecikmesinin sakıncalarını ortadan kal
dırmak için, bütçe müzakerelerinin arasına Hükümet 
olarak böyle bir yasanın alınmasını göze almak ise, 
Türkiye'nin katı gerçeklerine, o gerçeklerin ifade et
tiği anlama, dogmatik bir şekilde karşı çıkmanın ve 
toplum önünde kendisini bağlamanın ne kadar an
lamsız ve yararsız olduğunu göstermesi bakımından 
ilginçtir, önemli bir noktadır. 

Şu anda vardığımız nokta sevindiricidir. Temen
ni ederiz ki Türkiye'nin olumlu olaylarına, «Sadece 
Halk Partisinden geliyor, sadece Halk Partisi Hükü
metinden geliyor» diye katı, acımasız ve her türlü öl
çünün dışında hücum etmenin, bundan böyle anlam
sızlığını anlamış olsunlar. 

Değerli arkadaşlarım, bir kabahati başkasının yü
züne vurmak için değil, anlamsızlığı anlatmak için bu
rada yazılmış olan muhalefet şerhinden birkaç cümle 
okuyacağım. Bakınız, muhalefet şerhinin altında, hem 
de Adalet Partisinin bugüa- ekonomik işlerini düzenle
mekle görevli olan Devlet Bakanı Sayın Bkrem Cey
hun, yine ekonomik işleri düzenlemekte olan Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sümer Oral, askerlik işleri ile savun
ma işlerinde danışmanlık görevini yapan, Başbakanın 
bizzat danışmanlığını sürdürmekte olan eski general 
Sayın Ali Elverdi'nin isimleri var. Bakınız bunlar 
muhalefet şerhine neler yazmış ve bugün bu muha
lefet şerhine rağmen, Türkiye'nin katı gerçekleri or
tada olduğu için, bu yasanın yasalaşmasından başka 
çare olmadığını anlamış ve bu yasanın yanında olumlu 
tavırlarını takınmış. Şimdi buradan bir iki cümle 
okuyorum : 

«Devletin en önde gelen devredilmez ve ihmal edil
mez asli fonksiyonları milli savunma, milli kültür ve 
milli eğitimdir, 

Milli savunma; devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü içte ve dışta koruyan, dolayısıy
la milli varlığımızın devamlılığını sağlayan tek ve en 
güçlü, en asli anafonksiyondur. 

Milli eğitim; milli kültür değerlerinin, inançları
nın, özelliklerinin ve ideallerinin Türk milletinin bü
tün fertlerine aktarılma, aşılanma, benimsetilme, bun
ları davranış haline getirme vasıtasıdır» diyerek - da-
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ha pek çok maddeler sıralanmış - komisyonda mu
halefet şerhi konmuş. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, bu yasa 
yalnız savunmamızın ihtiyaçlarından kaynaklanmıyor. 
Bu yasa sadece, «savunmamızın ihtiyaçlarından kay
naklanıyor, savunmamızın belli miktarda paraya ih
tiyacı vardır» gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin önüne gelmemiştir. Bu yasa, ondan çok daha 
önemli olan, 4 milyon insanı işsiz bulunan ve bun
ların belli bir kısmı yurt dışında iş bulmuş ve çalış
makta olan insanlarımıza, çalıştıkları işlerini devam 
ettirme hakkını da veriyor. 

Demek ki 2 sacayağı vardır bu yasanın : Birisi, 
sosyal bir hak olan, çalışma hakkı olan, çalışma hak
kı elde etmiş insanlarımızın çalışma hakkını yitirme
mesi; diğeri ise, savunmamızın ihtiyacı olan belli mik
tarda paranın savunma imkânlarının daha genişle
tilmesi için kullanılmasına yardımcı olmak için. 

Değerli arkadaşlarım, o nedenle biz, Grup ola
rak, bu yasayı sevkederken inançla, kararla bu ya
sanın yanında olduk. Şimdi muhalefetteyiz. Adalet 
Partisi Grubunun, bu olumlu yasanın yanında, geç
mişteki yanlış, anlamsız tavrından vazgeçerek, bu ya
sayı aynen benimseyerek yasalaşmasına katkıda bulu
nacağından dolayı şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi 
Grup adına sunmayı görev bilirim. Ve yine aynı şe
kilde, Türkiye'nin önemli meselelerinde, da'ha henüz 
mesele ciddi bir şekilde oluşmadan, salt «Halk Par
tisinden geliyor, Halk Partisi bu öneride bulundu» 
diye karşı çıkmalarının ne denli sakıncalı ve anlam
sız bir olay olacağını görerek, bu konudan ders al
malarını diliyorum. Aynı şekilde, toplumumuz için 
pek çok yararlı Halk Partisi girişimine, şartlanarak, 
bundan böyle ders alıp karşı çıkmayacaklarını diliyo
rum. 

Yasaya olumlu oy kullanacağımızı bildirir, teşek
kür eder, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

OĞUZ AYGÜ'N (Ankara) — Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Ali Elverdi konuşacak Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Ali Elverdi. 

©uyurunuz Sayın Elverdi. 
AP GRUBU ADINA ALÎ ELVERDİ (Bursa) — 

Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Bu tasarı Milli Savunma Komisyonuna geldiğin

de Sayın Genc'in ifade ettiği şekilde ben de şerh ver-
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miş, karşı çıkmıştım. Bu karşı çıkmamızın sebebi; ev
vela bir asker olduğum için, herkesin hakkı ve va
zifesi bu vatanda askerlik yapmaktır. Hem vazifedir, 
hem de haktır. 3 gün evvel bir genç evime geldi. Sa
kata ayırmışlar, hüngür hüngür ağlıyordu; «Ben 
memleketime gidemem. Benim emsalim olan arkadaş
larım tezkere alıncaya kadar bana ya iş bul veya
hut da beni tekrar askere gönder» diye. Türk mille
tinin hasletinde bu vardır. Mutlaka askerliğini va
zife telakki eder, hem de hak telakki eder. Bu sebep
lerle ve ayrıca eşitliğe aykırıdır diye karşı çıktık. Bir 
'kısım yurt dışında bulunan gençlerimiz döviz ödeye
rek askerliğini 2 ayda yapacak, yurt içinde bulu
nan, döviz bulamadığı için, askerliğini 20 ay yapa
cak; eğer değiştirirsek 18 ay yapacak. Bu sebeplerle 
o zaman karşı çıkmıştık. Fakat hepimizin malumu ki,-
artık harpler sadece silahla yapılmıyor. Harpte maki
ne ve ekonomi en büyük yeri alıyor. Eğer ekonomik 

.. gücümüz düşük olduğu takdirde silahımız da olsa, 
milyonlarca askerimiz de olsa dayanma müddeti, za
man olarak kısalır. Dayanamayan ordular da mağlup 
olmaya mecburdur. Silahlar çok pahalıdır. Asrımızın 
silahları çok pahalıdır. Ülkemizin kaynakları malum
dur. Bu kaynaklarla Türkiye'nin kendi gücüyle silah
larımızı temin edip, dışarıdan ithal edip, dıştan gele
cek ve içten tecelli edecek düşmanımıza karşı müca
dele vermemiz, savaş vermemiz güçtür. 

Adalet Partisi olarak her ne kadar bu tasarıya 
karşı çıkmışsak da memleketin menfaatini gözönün-
de tutarak, hislerimizi kalbimize gömerek bu tasarıya 
evet diyoruz. Memleketimiz milletimiz için ve dışa
rıda bulunan evlatlarımız için hayırlı olmasını dile
rim. ' Cümlenizi selamlarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elverdi. 
Değerli arkadaşlarım, oylama aşamasına geldiği

miz takdirde, bu tasarının kabulü açık oya tabidir. 
Sayın üyelerin Meclisten ayrılmamalarını rica ediyo
rum. 

Kişisel olarak söz alan değerli arkadaşların isim
lerini okuyorum : Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın 
Muammer Aksoy, Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın İh
san Ataöv, Sayın Metin Tüzün. 

Sayın Köylüoğlu, buyurunuz efendim. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 21.6.1927 gün ve Mil sa
yılı Askerlik Kanununa 1 Geçici Madde, 3 Ek Mad
de Eklenmesine ilişkin Yasa Tasarısının Yüce Mec
liste görüşülmesi üzerine düşüncelerimi arz etmeden 
önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 60 ncı maddesi, vatan ödevinin gü
nün koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun bir biçimde dü
zenleneceğini amaçlamış; vatani hizmetin her Türk 
için hakkı ve ödevi olduğunu vurgulamış ve bu öde
vin sila'hlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde yerine 
getirme koşullarının bir yasayla düzenleneceğini amaç
lamıştır. 

Buna göre İkinci Ecevit Hükümeti döneminde ha
zırlanan bu Bedelli Askerlik Yasa Tasarısı 26.3.1979 
gün ve 101 - 421/03581 sayılı yazıyla Sayın Ecevit 
Hükümeti tarafından Yüce Parlamentoya sunulmuş
tur. 

8 Haziran 1979 tarihinde Milli Savunma Komis
yonunda görüşülerek kabul edildi ve M.6.1979 tarihin
de ise Millet Meclisi Plan Komisyonunda görüşüle
rek tasarı kabul edilmiştir. Gerek Milli Savunma Ko
misyonunda ve gerekse Plan Komisyonunda tasarıya 
AP'li üyeler tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. 
AP'li üyeler her 2 komisyonda da aşağıdaki muha
lefet şerhlerini vermişlerdir; özetle : 

«Devletin en önde gelen devredilmez ve ihmal 
edilmez asli fonksiyonları; milli savunma, milli kül
tür ve milli eğitimdir, tdare hukukumuz da milli eği
tim, milli kültür ve milli eğitim fonksiyonlarını dev
letin devamlı, asli fonksiyonu olarak tespit etmiştir. 
Halbuki tasarı birinci derecede Hükümetin bugün 
içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarını, bunun için 
de özellikle döviz ihtiyacını gidermeyi amaçlamakta
dır. Bu durum, daha doğrusu darboğaz veya silkinti 
ise devletin devamlılığı için değil, hükümetlerle ilgili 
geçici bir problemdir. Hükümetlerin başarısızlıkların
dan veya icraatlarından doğan sıkıntıların giderilmesi 
için devletin devamlılık arz eden en önemli, en ciddi, 
en hayati, titizlikle korunması ve ihtiyaçlarının karşı
lanması gereken savunma gibi, milli hizmetleri, döviz
li, paralı askerlik gibi uygulmalarla zedelenmemelidir. 
Dövizli askerlik uygulamasının bu duygu, düşünce ve 
davranışları zedeleyeceği endişesini taşımaktayız.» 

Bu büyük endişeleri taşıyan Adalet Partililerin o 
gün söylediklerini bugün değiştirerek, dün buna karşı 
çıkanların, o günün muhalefetinin, görüşlerini değiş
tirip, bugünün iktidarı olarak tasarıyı aynen benim
semesini memnuniyetle karşılamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, Silablı Kuvvetlerimizin ülke 
savunması için ihtiyacı olan silah, araç, gereç, mü
himmat ve teçhizatın alınmasına, yurt savunmasında 
destek sağlayan yatırımlarının döviz gereksinmeleri' 
nin sağlanmasına, modern, etkin bir ordunun yaratıl
ması ve Ordumuzun vurucu gücünün artırılması ve 
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savunma sanayiimizin kurulması ve geliştirilmesine, bu 
yasanın sağlayacağı dövizlerin büyük katkısı olacak
tır. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin ve çocukları
nın Sosyal sorunları, eğitim ve kültür sorunları, iş so
runları ve askerlik gibi büyük sorunları vardır. Bu 
yasayla, en azından yurt dışında bulunan işçi ve bi
lim adamlarımızın askerlik sorununa katkıda bulunu
lacaktır. 

Ülkemizde yaklaşık olarak 3 milyon işsiz vardır. 
'Bu işsizler 1987 yılında 4 milyona ulaşacaktır. Yurt 
dışında bin > bir güçlükle iş bulmuş ve feraigatla çalı
şan işçilerimiz, askerlik çağı gelince işlerini bırakıp-
ülkemize gelip askerliklerini yapmaktadırlar. Terhis
lerinden sonra çalıştıkları ülkeye gittiklerinde ise işle
rini kaybediyorlar. Bu durum hem yurt içinde, hem 
de yurt dışında insanlarımızın işsiz kalmasına neden 
oluyor ve işsizler ordusu her geçen gün çığ gibi bü
yüyor. İşçilerin işten ayrılmaları ile aynı zamanda ül
ke ekonomisi büyük döviz kaybına uğramaktadır. 
Yurt dışında çalışan genç insanlarımızın işlerini kay
betmemeleri ve ülkenin ekonomisinin döviz kaybının 
önlenmesi için de, bu yasanın çıkarılmasında yarar 
görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, tasarının parasal yönü dı
şındaki konuların bu Hükümet tarafından da benim
senmiş olduğunu memnuniyetle görmüş bulunmakta
yız. Parasal tabanın 300 bin liradan 800 bin liraya 
çıkarılmış olmasını isabetli bulmuyoruz. Bu. 800 bin 
TL. karşılığı olan takriben 20 bin Deutsche Mark'ı 
'her işçi temin edemez. Genç işçilerin para biriktirme 
olanakları oldukça sınırlıdır. Genç işçilerin yeni ol
maları ve ücretlerinin düşük olmaları nedeniyle bu 
parayı biriktirdbilme olanakları yoktur ve çok müş
kül durumda kalacaklardır. 

'Bu nedenlerle, çok büyük tutulan parasal ölçü 
dolayısıyla genç işçilerin bu tasarının getirdiği im
kânlardan yararlanabilme olanakları olmayacaktır ve 
yasadan Devlet için ve işçi için beklenen yararın sağ
lanamayacağı kanısını taşımaktayız. 

»Bu nedenle yasadaki 800 bin lira bedelin indiri
lerek, 300 - 400 bin lira düzeylerine getirilmesinde 
yarar görmekteyiz. 

Tasarının ülkemize ve halkımıza yararlı olmasını 
diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Kişisel olarak Sayın Muammer Aksoy; buyurun 

efendim. 
MiUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşülen kanunun çıkmasını, yalnız şimdi değil, 
daha önce, partimizin ağırlıkla katıldığı Hükümet za
manında da'hi özellikle Parti Grubumuzda savunmuş 
bir milletvekiliyim. 

Bazı şa'hislar ve bazı arkadaşlarımız, bu yasanın 
eşitlik kuralını zedelediği kanısındadırlar. Ben aynı ka
nıda değilim. Soruna yüzeysel olarak bakıldığı za
man, kuşkusuz bir bakıma eşitliğin olmadığı veya eşit
likten farklı görünen bir davranışın var olduğu görü
lür. Ama, biz Anayasadaki eşitlik kuralını, «matema
tik bir eşitlik» olarak kabul etmemekteyiz. Bu bir 
«içerik bakımdan eşitlik»tir. 

Nitekim, yaşlı olan, çok genç olan veya cinsiye
ti bakımından bazı durumlarda daha zayıf olan şa
hıslara, yasa farklı işlem yapmaktadır. Sosyal devlet 
esasını kabul etmiş olan bir Anayasada, özellikle 
ekonomik bakımdan zayıf durumda olan vatandaşla
rın farklı bir işleme tabi tutulması, onlara bir ayrı
calık tanımak, imtiyaz tanımak değildir. Onların za
yıf olan durumunu hesaba katarak gerçek eşitliği ve 
dengeyi sağlamaktır. 

Bu bakımdan Türkiye'de birçok vatandaşımıza iş 
bulamadığımız bir gerçekken ve bu vatandaşların ma
alesef üzülerek söylüyoruz, kendi ülkemizde çalışarak 
elde edecekleri fazla değeri Türk ekonomisine vere
cekleri halde, bunların bir kısmını yabancı memle
ketlerin ekonomilerine âdeta bağışlama durumunda 
kalmaları ve yurt dışına çıkarak orada birçok sosyal 
dramların meydana gelmesine sebep olmalarını, hepi
miz kanun koyucu olarak da üzüntüyle karşılıyoruz. 
Ama ne yazık ki, ekonomimizi 45 milyonluk, yakında 
50 milyon ve daha fazla olacak Türk halkının tümü
nün çalışabilmesini mümkün kılacak bir düzene ka-
vuşturamamışız. 

Bu düzeni sağlayamadık. Sağlayamadığımız için 
birçok vatandaşı işsiz bırakmaktansa, ona iş bulmak 
ve hatta bir bakıma da Türkiye'ye döviz sağlayabil
mek için, onun dışarıya gitmesini kaçınılmaz bir kötü 
sonuç olarak (ehveni şer olarak) benimsemiş durum
dayız. Şimdi bunu benimsedikten sonra, bu çözü
mün ortaya çıkardığı bazı hukuksal, sosyal sorunlar 
var ki, bunları da gerçekçi olarak karşılamamız ge
rekir. Bu da, yurt dışına göndermiş olduğumuz va
tandaşların askerlik görevlerini yerine getirmeleridir. 
Yurt savunmasına katkıda bulunmak her Türk'ün hem 
ödevi hem de hakkıdır; ama, yurt dışında işçi duru
munda olan vatandaşlar, bu vatan hizmetini yaptıkla
rı zaman, çok da'ha kötü duruma düşmektedirler. 
Onların yaralarını tedavi etmek kendileri bakımından 
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da, Türkiye bakımından da neredeyse olanaksız hale 
gelmektedir, işlerinden olabilmektedirler. Askere gi
dip geldikten sonra iş bulmaları büyüt problem teş
kil etmektedir. 

İBunun yanında, Anayasanın 60 ncı maddesinde 
'bir hak olarak tanınan vatan hizmetinin, - her Türk' 
ün hakkı ve ödevinin - muhakkak bedenen ve aynı 
sürede yerine getirileceği de öngörülmüş değildir. 
ikinci fıkrada «Bu ödevin, Silahlı Kuvvetlerde veya 
kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği ka
nunla düzenlenir» der. Kanun, gayet tabii ki, yine 
içerik bakımından eşitliği gözfönünde tutarak; ama, 
körü körüne matematik ve bazen gerçek eşitliği zede
leyecek bir çözümü değil, özel durumları gözönünde 
bulundurarak bunu yapacağına göre, yurt dışında 
olan, yurt içinde olan, yurt dışında işçi olan şahısla
rın durumunu farklı çözümlere bağlayabilir. 

Bunun yanında arkadaşlar, hepimizin bildiği bir 
gerçek var : Amaç, mademki yurt savunmasına, ulu
sal savunmaya katkıda bulunmaktır, ulusal savunma
ya katkıda bulunmak yalnız er olarak veya yedek 
subay olarak, üniformayı giymek ve belli sürede bel
li hareketleri yapmakla olmaz. Bugün hepimizin bil
diği bir acı gerçek gördük. Koca bir Arap âlemini 
karşısındaki bir avuç, gayet iyi silahlanmış israil ne 
duruma getirebildi. Niçin? Çünkü, her şeyden önce 
israil teknik araçlara sahipti. O halde, bugün bir or
duda milyonlarca şahsın askerlik hizmeti görmesinden 
çok daha önemlisi, vurucu güç olarak veya savunma 
gücü olarak modern silaha sahip olmaktır. Bunu sağ
layabilen şahıslar da, memleketin, yurt savunmasına 
o ölçüde katkıda bulunuyorlar demektir. Bedenen 
hizmet yapan kadar ve bazen daha fazla... Ama, bu
rada da başka bir ifrata, başka bir ekstreme gitme
meye dikkat etmek gerekir. Biz bu olanağı yurt için
deki şahıslara da tanıyacak olursak, bu, zenginler için 
tanınmış bir imtiyaz haline gelir. Onlar hiçbir suretle 
bedeni bir zahmete katlanmadan, paraları sayesinde 
yurt hizmetinden kaçabilme olanağına sahip olurlar. 

Yasada iki ihtiyaç birbiriyle bağdaştırılmıştır. Hem 
Türkiye'nin bu modern silahları alabilmesi gerek; ama 
bir döviz darboğazıyla karşı karşıya bulunduğumuz 
ve bunun daha on yıllarca ortadan kalkmayacağı da 
bir gerçek. Çünkü, bütün ihracatımızla, bütün dış sa
tış gelirimizle petrol masraflarımızı bile karşılayamı-
yoruz. Bu masraflar gittikçe artacaktır, azalacak de
ğildir. O halde, yurt savunması bakımından gerekli 
olan silahları alabilmek için, daima dövize muhtaç hal
de kalacağız, işte, bir yandan Türk Ordusunun muh
taç olduğu modern silahlan sağlamak gerek. Ama, 
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neyle sağlamak? Yurt hizmeti yapan şahıslar aracı
lığıyla sağlamak. Bir yandan da yurt dışına gidip, ora
larda çalışma zorunluluğunda kalan Türk işçilerini 
ekonomik bakımdan kötü duruma düşürmemek için 
yurt hizmetlerini yaparken öyle bir çözüm kabul et
mek ki, bunlar belli bir miktarda döviz verdikleri ve 
kısa bir hizmet yaptıkları takdirde yurt savunmasına 
Anayasada ve yasalarda öngörülen katkıda bulunmuş 
sayılsınlar. 

Burada endişe ettiğim 2 nokta vardır, onu arz ede
rek sözlerime son vereceğim : 

Birisi, miktar meselesi. Arkadaşlar öyle bir mik
tar öngöreceğiz ki bu insafa sığsın. Ben yurt dışın
daki işçilerle yakından temas sağlamış, onları görmüş 
ve birçoklarının sandığı gibi yalnız Halk Partililerini 
deği, her partiden olanlarla özellikle Almanya'da te
mas etmiş bir şahsım ve bunların para biriktirebilmek 
için çok defa verem olduklarını, son derece az ye
mek yediklerini, tasarruflarını hayatları pahasına yap
tıklarını bilen bir şahısım. Onun için, eğer biz işçiler
den çok fazla tasarruf yaparak bu parayı ödemele
rini istersek, ayda 200 markın üstünde bir tasarrufta 
bulunmalarını isteyecek olursak, bunları hasta olma
ya mecbur ederiz. Onların sağlıklarını da koruyacak 
bir şekilde düzenlememiz lazımdır yasayı. 

Yalnız, bura'dan nasılsa bir yolunu bulup kaçı-
vermiş varlıklı ailelerin çocuklarının para verip de bu 
bükümlerden yararlanmasını değil, 'oradaki gerçek 
Türk işçilerinin bundan yararlanmasını istiyorsak ta
sarıdaki miktar çok fazladır arkadaşlar. Eğer ayda 
300 mark dersek, 6 sene ayda 300 mark biriktirmesi 
lazım. Eğer ayda 200 mark dersek 10 seneye yakın 
para biriktirmesi lazım. O halde bu ka'dar fazla bir 
külfeti kabul etmemek, bence 10 bin mark civarında 
bir parayı yeter görmek gerekir. 

İkinci nokta da şudur; burada bir yönetmelik ön
görülmüş. Yönetmeliğe başka maddeler de eklemek 
lazım. Benim en çok endişe ettiğim, birçok kimse
nin sırf askerlikten kaçmak için - işçi olduğu için de
ğil - sınf vatan hizmetinden kaçmak için, yurt dışına 
gidip, orada nasılsa bir fabrikadan bir sertifika alıp, 
bir yıldır burada işçilik yapıyor dedirtip, babalarının 
bol parasından da verip bu mükellefiyetten kurtulma
larıdır. Bunlar, memlekete döviz de sağlamış olma
yacaklardır; çünkü dışarıda kaldıkları o bir sene zar
fında aslında fabrikadan falan para kazanmayacak
lar Almanya'ya, babaları onlara karaborsadan para 
gönderecektir. Gerçi biz onlardan 20ı bin mark ala
cağız ama, onların babaları yılda karaborsadan 30 
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bin mark gönderecektir onlara. Bu bakımdan döviz 
kaynağı olsun diye açtığımız bu yol, iyi kullanılmazsa 
yurdumuzun döviz kaybına neden olabilecektir. O hal
de, geçici 2 nci maddede yer alan yönetmeliğin, «Baş
vuran kişilerin, gerçekten işçi olup olmadıklarının de
netlenmesi...» kelimelerinin de yer alacak şekilde dü
zenlenmesi gerekir. Almanya'da veya Fransa'da bu 
yasadan yararlanmak için başvurup da, ben bir se
nedir işçiyim diyenlere, «Nesin sen?» diye soruldu
ğunda, «Lise mezunuyum, hukuk mezunuyum, bura
da işçiyim» deyip de bir işçilik kâğıdı gösteren şahıs
ların, bu işçilik durumlarının gerçek olup olmadığı
nı denetleyecek mekanizmanın, yönetmeliğe konulacak 
sıkı denetleme kuralları sayesinde sağlanması lazım
dır. Bu sağlandığı takdirde, bu kanunun kabul edil
mesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesini ve bu 
suretle ulusal savunmamızın güçlenmesini sağlayaca
ğından, tamamen bu kanundan yanayım. Ancak, de
diğim gibi, kötüye kullanma yolu önlenmeli ve bir 
de bundan yararlanmak isteyen gerçek işçi vatan
daşlarımızın hastalığa duçar olacak biçimde tasarruf 
yapmak zorunluğunda bırakılması sonucunu doğura
cak kadar yüksek miktardan kaçınmamız gerekir. 

Hepinizi saygı ile selamlarım, teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Bu suretle yasa tasarısının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa 
Bazı Bk Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin Yasa Tasarısı 
Madde 1. — 21 . 6 . 1927 günlü ve 1111 sayılı As

kerlik Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
Ek madde 1. — Yabancı ülkelerde bir işyerinde 

çalışan ve oturma iznine sahip olarak, işçi sıfatıyla 
en az b'ir yıl çalışmakta olan 1111 sayılı Askerlik Ka
nunu ile (Tıp doktorları hariç) 1076 sayılı Yedek Su
bay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yü
kümlüler, Türk konsolosluklarından alacakları işçilik 
durumlarını belirleyen belge ile doğrudan veya kon
solosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları 
halinde 800 000 Türk lirasının, 1 Mart 1980 tarihin
deki resmi kur üzerinden karşılığı kadar çalıştığı ya
bancı ülke parasını askerlik çağının başlangıcından 
29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı sonuna ka
dar ödemeleri ve iki aylık temel askerlik eğitimine 

tabi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine getir
miş olurlar. 

Yukarıda belirtilen 800 000 Türk lirası karşılığı 
yabancı ülke parasının tutarını iki katına kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

îstekli olmayan veya haklarında belirlenen ödeme 
tutarını ödemekten vazgeçen, çalıştıkları işyerlerin 
den ilişiği kesilerek ayrılan, işçilik statüsünü kaybe
den (işsizlik sigortası almakta olanlar hariç) yüküm
lüler bu kanun hükümlerinden yararlanamaz. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş-
göstermesi halinde bu kanuna tabi olan yükümlülerin 
askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına 
alınmalarının şekli Ve süresi Bakanlar Kurulunca be
lirlenir. 

Elinde olmayan sebeplerle, bu kanun hükümle
rinden yararlanma haikkını yitirdikten sonra, askerlik 
görevini 1111 sayılı Askerlik ve 1076 sayılı Yedek Su
bay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre fiilen 
tamamlayan veya ödeme safhasında ölen, veyahut as
kerliğe elverişsiz hale gelen yükümlülerin, ödedikleri 
paranın Türk lirası karşılığı yurt içinde kendilerine 
veya kanuni mirasçılarına defaten ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın İhsan 
Ataöv; buyurunuz efendim, süreniz 5 dakika. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bu tasarı Yüce Meclise sevk edildiği zaman, tabii 
müzakere imkânı olmadığı için zabıtlara geçmiş bir 
beyanımız yok; ama seçim meydanlarında bu tasarı
nın aleyhinde beyanda bulunmuş bir kişiyim ve bu 
tasarının bu maddesinin dolayısıyla karşısındayım. 

Sayın muhalefet sözcüsü arkadaşlarımın işte, «es
kiden böyle dedilerdi şimdi böyle dediler» ithamına 
Adalet Partili milietvekillerin tamamım dahil etmek 
doğru değildir. Eski tasarının altında muhalefet şer
him yok; fakat muhalefet şerhine gönülden katılıyo
rum, imzam yok. 

Bu eşitlik sağlayan bir muamele değildir. Döviz 
almak için bu tutulan yol yanlıştır. 2 aylık eğitim va
tan çocuklarını ölümden kurtaramaz. 2 ayda, bir as
kere ne araç ne makine öğretebilirsiniz, ne de eğitim 
yaptırabilirsiniz. Bu 2 ayın büyük bir kısmı da yolda 
geçer. Bizde askerliğin nasıl yapıldığı bellidir. Onun 
bir kısmı eğitimin dışında olur. 2 ayda gençlerimize, 
vatandaşlarımıza askeri eğitimi yaptırmak mümkün 
değildir. 

Eskiden bedelli askerlik vardı; bedelli askerlikte 
6 ay eğitim yapardı bedel verenler. Şimdi sevgili ar 
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kadaşlarım, 2 aylık eğitimden sonra bu kadar döviz ' 
veren insanları askerlikten uzakta tutacaksınız, yurt 
dışına gidemeyen memleket çocuklarını 2 ay silah 
altında talim ettireceksiniz. Bunun eşitlik neresinde? 

Şimdi eğer Türk parası Alman Markı kadar de
ğer taşımıyorsa, tabii, bir ölçü içerisinde ve Türkiye'
de Türk parası geçmiyorsa, ona bir şey diyemeyece
ğim; yani, Türk: parasını geçersiz bulup da, Türkiye'
deki insanlara bu hakkı tanımayıp da, yurt dışmda-
kileri Alman" Markı karşılığında askerlikten muaf tut
mak, hem Türk parasına iyi muamele yapmamak 
olur, hem de vatandaşlar arasında eşit muamele yap
mamak olur. Ama diyeceksiniz ki, Anayasaya aykırı 
demişisiniz, sonra tekrar bir arkadaşımın söylediği gibi ı 
burada lehlinde bulunuyorsunuz. Bizim Anayasamız 
kendi kendisiyle çelişir zaten. Anayasaya birçok şey
ler aykırıdır. Aykırı olanlar içerisinde, Anayasanın 
maddeleri de Anayasaya aykırıdır; o da vardır. Onun 
için ben Anayasaya aykırılık iddiasında bulunmaya
cağım. Çünkü Anayasa zümrelere ayrı hak tanımıyor, 
herkesi eşit mütalaa ediyor; ama Yüce Parlamento
nun içerisinde bir zümre var ki, seçmeni de yok, se
çeni de yok, ömür boyu seçilir, Devletten maaş alır; 
biz gideriz orada, meydanlarda uğraşır, didiniriz, bir 
devre sonra hepimiz biçilir kalırız. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Bu kanunla ne 
alakası var Sayın Başkan? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Lütfen, lütfen 
Anayasaya maddenin aykırı olduğunu söylüyor, ge
rekçe veriyorum. Yani onların avukatlığını yapacak
san başka yerde yap. Burada yapma. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Canım efendim, 
onların avukatlığına gerek yok. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, müdahale etmeyin lüt
fen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili ar
kadaşlarım, Anayasaya aykırı olan hususlar Parlamen
to içerisinde de bulunduğuna göre, Milli Birlik Ko
mitesinin mevcudiyeti Anayasayı hançerlediğine göre, 
onun gibi aykırı bir hareket de bu olabilir. Onun için 
Anayasaya aykırılık iddiasında bulunmuyorum; ama 
Türk vatandaşına eşit muamele yapılmamaktadır. 
2 aylık eğitim Türk gencini1 askere hazırlayamaz. Es
kiden bizim askerlik yaptığımız devirde, «Askerlik 
•görülmeden görmek, ölmeden .öldürmektir» denirdi. 
Şimdi 2 ayda hangisini yerine getireceksiniz bunun? • 
Mümkün değil. Yani vatandaşlar, mazallah bir sefer
berlik ilan edilir, bir harbe gjirersek, mark verenlerin 
kendilerini nasıl kurtaracağını, 24 ay askerlik yapan-
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larla nasıl aynı safta mücadele edeceğini, sizleri bunu 
düşünmeye davet ediyor ve bu maddenin aleyhinde 
oy vereceğimi saygıyla arz ediyorum. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atâöv. 
Sayın Buldanlı, buyurun. 
•SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Lehinde söz isti

yorum Başkanım. 
BAŞKAN — Neyin lehinde efendim? Müzakere 

usulümüzde, leyh aleyh ancak Genel Kurulun kararı 
ile mümkündür. Son söz olarak lehte Veya aleyhte söz 
verebiliriz. Şimdi sırasıyla söz veriyoruz, lehte de ko-
nuşulüyor, aleyhte de. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Söz istiyorum, 
yani bununla ilgili olarak. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; işi polemiğe boğup, «siz ev
velden böyle söylediniz, şimdi böyle söylüyorsunuz» 
filan gibi laflara lüzum yok. Bu kanun, yani getiril
mek istenen kanun hakikaten eşitlik prensiplerine gö
re Anayasaya aykırıdır. Askerliğe de aykırıdır, asker
liğin prensiplerine de aykırıdır, milli anlayışa da aykı
rıdır. 

Şimdi tatbik edilmekte olan askerlik eğitim prog
ramlarına bakınız, tik 2 ayı «yanaşık düzen» tabir 
edilen hazırol - rahat, tüfek as - çıkarla geçer. 2 ayda 
yalnız hazırol, rahatı öğrenen vatandaş, askerliğin ne
yini öğrenecek? Neyi öğrenecek? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bu levazımcıdır, 
askerliğe aklı ermez. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın Süley
man Bey sen bilemezsin onu. Sen okumadın Harbi-
yede. Harbiyede okuturlar bu işi. Bu işi Harbiyede 
okuturlar, Harbiyede. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Senin Süley
man okudu mu? Yaptı mı askerliği? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Hem kaç 
sene yaptı. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunun bir esbabı mu-
cibesi; döviz gelecekmiş. Balkınız, döviz gelmeyeceğini 
ispat edeyim : Askerlik çağı 20 yaşında başlar. De
rnek ki, 20 yaşında işçi olup Almanya'da bulunmak, 
en az 2 sene çalışmak lazımmış; onun için, 18 yaşında 

~ oraya işçi olarak gideceksiniz, hem de kalifiye işçi 
olacaksınız, bir fabrikada çalışacaksınız; askerlik ça
ğınız gelince de, bu kanun gereğince taksit ödemeye 
başlayacaksınız. Ne mümkün? Orada bulunan adam
lar,en az 35 - 40 yaşında. Bu kanunun istihdaf ettiği 
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mana şudur : Askerlik çağı gelmiş de 9 sene kaytar-
mt'Ş, kaçmış, rapor almış, askerlik yapmamış ne ka
dar kaçak varsa, bunlar faydalanacak; ver parayı kaç 
askerlikten. 

Öyle şey olmaz. Burada para ödeyemeyen veya sı
rası gelmemiş olduğu için Almanya'ya gidemeyen ve
ya bu imkânı bulamayan her hangi bir vatandaş as
kerliğe gidip 20 ay çalışacak, hocanın dediği gibi, bir 
yolunu bulup kaytaran, askerlikten istisna kalacak. 
Böyle şey olmaz. Nasıl eşitlikmiş bu? Bunun içeriği 
neresinde hoca? Bunun dışarığı var, içeriği yok. 

Efendim, şimdi soruyorum Milli Savunma Baka
nına : Almanya'da askerlik çağı gelip de, 29 yaşına 
kadar askerliğini erteleten kaç adet mükellef vardır? 
Bu kaç adet mükellef para öderse, Hazine ne kadar 
döviz kazanacaktır? Bu kazanılan dövizle hangi silahı 
alacaksın Cumalıoğlu, hangi silahı? Bir uçak 50 bin, 
60 bin, 75 bin dolar. Hangi paraya ne uçağı alacak
sın? Efendim, bunlar gelecekmiş de, ay ay geri ala
cakmış. Bunlar hep laf, bunlar lafı güzaf. Almanya'
dan kırk para para gelmez. 

Yapılan şey, bazı torpillileri himaye etmekten iba
retti 1'; 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim,Sayın Buldanlı. 
Bu madde üzerinde Verilmiş olan önergeler var; 

geliş sırasına 'göre okutacağım; aykırılık derecesine 
göre de işleme koyacağım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenmek istenen 

ök ma'dde l'deki 800 000 Türk Lirası rakamının 
440 000 TL. olarak ve altındaki «800 000 TL. karşı
lığı yabancı ülke parası ...» cümlesinin «440 000 TL. 
karşılığı yabancı ülke parası ...» olarak değiştirilme
sini teklif ederiz. 

Saygılarımızla; 
Metin Tüzün Dr. Oğuz Aygün 

CHP Grup Başkanvekili 
'İhsan Kabadayı 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Kaba-
dayı'nın Grup Başkanvekili olduğunu niye okumuyor
sunuz? 

DİVAN ÜYESİ RECEP ÖZEL (İstanbul) — 
Efendim, yazılı değil de, onun için. 

Gerekçe : Yasadan yararlanmak isteyen işçilerimi
zin ödeme imkânları göz önüne alınarak fiilen kap
sam dışında kalabilecek yurttaşlarımızın mağduriyet
lerini gidermek ve yasaya daha da işlerlik kazandıra
bilmek amacıyla değişiklik önergesi hazırlanmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde l'in içindeki 800 000 TL. lık kıymetin 

500 000 TL. olarak düzenlenmesini saygıyla arz ede
riz. 

Konya Mardin 
Şener Battal Âbdülkadir Timurağaoğlu 

Urfa İsftanbul 
Salih Özcan Abdullah Tomba 

Tokat 
Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Aykırılığına göre önergeleri işleme 
koyacağız efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1111 sayılı Askerliik Kanununa eklenmek istenen 

Ek Madde İtteki 800 000 TL. rakamının 440 000 TL, 
olarak ve altındaki «8C0 000 TL. karşılığı yabancı ül
ke parası ...» cümlesinin. «440 000 TL. karşılığı ya
bancı ülke parası ...» olarak değiştirilmesini teklif ede
riz ; 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 

OK (Çankırı) — Sayın Başkanım, katılmıyoruz ve 
müsaade ederseniz iki cümleyle gerekçesini de ifade 
etmek isteriz. 

BAŞKAN — Kısa olursa uygun olur efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 

OK (Çankırı) — Bundan önceki tasarıda bu miktar 
300 000 lira olarak düzenlendiği anda 1 mark 13.80 
Türk Lirasıydı; şimdi ise 1 mark, 40.49 Türk Lirası
dır. Komisyonumuz onu baz olarak aldı ve o zaman 
da tutan döviz olarak 19 000 mark tutuyordu, şimdi 
de 19 000 mark civarında tutmaktadır. 

Bu sebeple, bu kanunun temel esprisi, bu alınacak 
döviz mukabili paraya dayanmaktaydı. Komisyonu
muz bilittifak bunu böyle kararlaştırmıştır. O sebeple 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?... 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN 

BİRİNCİOĞLU (C. Senatosu Trabzon Üyesi) — Ay
nı gerekçelerle biz de katılmıyoruz Sayın Başkan. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben önerge
deki imzamı geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun Sa
yın Tüzün. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa* 
yın milletvekilleri; 

Bu yasa tasarısı, biraz evvel konuşan grup söz^ 
cüleri arşadaşlarımızın da belirlediği gibi, 1979 yı
lının 3 ncü ayında Sayın Eçgyit Hükümeti tarafın^ 
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dan Yüce Meclisimize sevk edilmişti. O zamanki ta
sarıda, yurt dışındaki çalışan yurttaşlarımızın döviz 
karşılığı askerlik görevlerini yapmalarına karşın 300 
bin Türk lirası bir bedel ödeyeceklerdi, o teklife gö
re. 

Değerli arkadaşlarım, o tasarı, bir kaç kere grup-
lararası görüşmeler yapılmak suretiyle Meclise indi
rilme deneyiminde bulunulmuştur; fakat o zaman 
hangi anlayışla olduğunu şu anda değerlendirmek is
temediğim bazı düşüncelerle, bu tasarı bugünkü aşa
maya gelememişti. Bunu siliyorum, geçiyorum. 

Şimdi, .Sayın Hükümetimiz, bütçe arasında, büt
çenin daha görüşülmesi tamamlanmadan böyle bir 
gereksinimi hissetmiş olacak ki, bugün sabahleyin 
gerek bir değerli bakan arkadaşımız tarafından, gerek 
Sayın Meclis Başkanımız tarafından, gerekse Adalet 
Partisi Grup yöneticisi arkadaşlarımız tarafından 
bendenize iletildi: «Acaba, bu yasanın bugün bu gö
rüşmelerden sonra acil olarak ele alınması mümkün 
müdür? dediler. 

Gayet açıklıkla söyleyeyim; kendilerinden kısa 
bir süre rica ettim; Sayın Genel Başkanımı aradım, 
Sayın Genel Başkanıma bu talebi ilettim. Sayın Ge
nel Başkanım Avrupa'dan yeni dönmüşlerdi, sıcak 
sıcak bilgiler vardı kendisinde, bu yasanın kapsamı
na girecek olan Avrupa'daki yurttaşlarımızın istemle
ri de vardı. Nitekim, Sayın Genel Başkanım, Avru
pa'da işçilerle yaptığı toplantıda «bu yasanın çıkarıl
ması konusunda elimizden geleni yapacağız» demiş
ti; bu, Türk basınında da yer almıştı. Hemen, Sayın 
Genel Başkanımdan aldığım bu direktifle, Adalet 
Partisi Grup Başkanv eki Heri arkadaşlarımla temasa 
geçtim. Sayın Genel Başkanım bana verdiği direk
tifte, Avrupa'da yaptığı temaslarda 800 bin lira be
delin Avrupa'daki işçilerimiz arasında gerçekten kır
gınlık yarattığı, fiilen kapsam dışında kalacak işçi
lerin büyük sayıda olabileceğini belirttiler. Yeni bil
gilerdi bunlar. Yani, eğer 800 bin lira yasalaşırsa, 
800 bin lirayı denkleştiremeyecek işçilerimizin bu ya
sa kapsamına fiilen girmesi mümkün olamayacağı 
gerekçesiyle bizim önergemizi, yani 11 bin mark üze
rinden hesaplanmış, başta Genelkurmay tarafından 
hesaplanmış, ilk hazırlanışında 11 bin marklık öner
gemizi günün rayicine uydurarak 440 bin lira olarak 
sunabileceğimiz konusunda Adalet Partisi Grup Baş-
kanvekillerine ve Sayın Devlet Bakanına görüşümüzü 
bildirdim. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanla 
temas ettiler. Sayın Başbakan, makul olduğunu, böy
le bir anlayışla grupların, özellikle Cumhuriyet Halk 
Partisinin bugüne kadar çıkmamış olan bu yasayı çı-
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karma konusundaki anlayışına teşekkürleriyle bize 
bildirdiler ve ben burada önergeyi kendi elimle yaz
dım ve Adalet Partisi Grup Başkanvekili arkadaşım
la beraber imzaya açtık. Değerli arkadaşlarım, bu ya
sanın bugünkü hikâyesi budur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, sizden rica ediyo
rum; bu yasada eğer 440 bin lirayı az görüyorsanız, 
bunun artırılmasında Hükümete yetki veren madde
ler vardır. Hükümet, gerektiğinde bunu günün rayi
cine göre artırabilir; ama bugün için eğer 800 bin 
liradan bunu kabul eder de, 440 bin lirayı reddeder
seniz, bilfiil kapsam dışı kalacak olan işçiler vardır. 

Biz bu meseleyi, yalnız bir döviz sağlama mese
lesi olarak görmüyorduk, sizin de görmediğinizi bili
yorum. Bu, yurt dışında 60 bine yakın yurttaşımızın 
beklediği bir yasadır. 

Ayrıca, kişisel görüşünü aktaran bir arkadaşımı
zın, yurt dışındaki işçilerimizi «asker kaçağı» olarak 
nitelendirmesini de biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak benimsemedik; Adalet Partili arkadaşlarımızın 
da grup adına benimsemeyeceklerini biliyorum, ina
nıyorum. 

O açıdan, bu önergemıize ve gruplararası anlaşma
ya dayanan, Sayın Başbakanın da bilgisi tahtında 
hazırlanan bu önergeye iltifat edeceğinizi umuyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Değerli arkadaşlarım, önefgeyi Yüce Heyetin 

onayına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, biz 
de bu önerge üzerinde oy kullandık, onun için öner
gemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Battal ve arkadaşları da aynı 
kapsamda oy kullandılar, önergeniz de o yolda. 

Ek 1 nci maddeyi değişik biçimiyle Yüce Heye
tin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Ek Madde 2. — Yurt dışında çalışan askerlik yü

kümlülerinin yabancı ülke parası üzerinden yaptık
ları ödemeler, TC Merkez Bankasındaki özel hesaba 
geçirilir ve karşılığı Türk lirası Bütçe Kanununa bağ
lı «B» işaretli cetvelde gelir kaydolunur. Gelir kay
dolunan bu tutarı Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, 
mühimmat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve ge-
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reç ihtiyaçları ile yurt savunmasına destek sağlayan 
yatırımları karşılamak üzere Milli Savunma Bakan
lığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydedilir, bu 
ödenekten kullanılmayacak kısmı Milli Savunma Ba
kanlığının önerisi üzerine yurt savunmasına destek 
sağlayan yatırımlar ile ilgili kuruluşlara aktarmaya 
ve yılı içinde sarf edilmeyen ödenekleri ertesi yıla 
devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ödenek kaydolunan bu tutarlardan Milli Savun
ma Bakanlığının ihtiyaçları döviz olarak Maliye Ba
kanlığınca Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, yasanın kabulü açık oya tabidir; 
değerli arkadaşlarımın ayrılmamasını rica ediyorum, 

'Bu madde üzerinde Sayın Ahmet Buldanlı?... 
Yok. i 

Sayın Sabrı Tığlı, buyurunuz. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, çok önemli, yurt dı
şında çalışan milyonlarca işçimizi, onların çocukla
rını ilgilendiren bir yasayı görüşüyoruz. Bir hayli ge
cikmesine rağmen, aslında bundan çok evvel bu ya
sayı görüşüp bitirmemiz gerekirdi; ama seviniyoruz; 
bu, biran evvel geldi, bugün ve bundan sonraki gün
lerde bu yasa inşallah Parlamentodan geçecektir. 
Bunun geçmesini sabırsızlıkla bekleyen 100 binin 
üstündeki Türk genci de, dış ülkelerde bulabildikle
ri işlerden yoksun kalmayacaklar, işsiz kalmayacak
lardır. Bu yasanın en önemli taraflarından birisi bu
dur değerli arkadaşlarım. 

Döviz temini bence elbette savunmamızın ihti
yacı için çok önemli bir husustur; ama bu yasanın 
döviz temininden çok daha önemli tarafı, yurt dı
şında çalışan gençlerimizin oradaki işlerini kaybet
me tehlikesini ortadan kaldırmasıdır. Yurt içindeki 
gençlerimizle, yurt dışındaki gençlerimizi aynı tuta
mayız. O bakımdan, bu yasa çok önemlidir; rahat
lık getirecektir, huzur getirecektir. 

' Ben, bunun biran evvel yasalaşmasını istiyorum 
ve bu maddeyi destekliyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akdoğan, buyurunuz, 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Aslında, bu yasa üzerinde konuşmak niyetinde 

değilim, ancak Sayın Ataöv ve Sayın Buldanlı bu 
kürsüye çıkıp ucuz politika yapmak gereğini duyma-
salardı ben burada konuşma gereğini duymayacak
tım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne münasebet, se
ninki pahalı da bizimki mi ucuz? 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, bu tür konuşma
nın gereği yok ki efendim; herkes fikrini ifade edi
yor. Ucuzu, pahalısı olmaz ki, bu konuda. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, evet, seçim meydanlarında Sayın Ata
öv de konuştu, biz de konuştuk, seçim meydanla
rında Sayın Buldanlı da konuştu biz de konuş
tuk; ama seçim meydanlarında Sayın Demirel de 
konuştu ve Sayın Demirel de, Sayın Buldanlı'nın ve 
Sayın AtaÖv'ün doğrultusunda konuştu. Acaba, han
gi fikirlerden esinlendi de, seçim meydanlarında, 
«Ey vatandaşlar, bunlar fakir fukaraya askerlik yap
tıracaklar, zenginlere yaptırmayacaklar» görüşünden 
vazgeçerek, altında imzası olan bu tasarıyı Meclise 
sundu? Bunu cidden merak ediyorum. 

İkinci merak ettiğim bir konu daha var, o da 
şu: Acaba sayın AP'ü arkadaşlarım burada yaptık
ları konuşmaları, AP Grubunda kendi Genel Başkan
larına,, kendi Gruplarına karşı yaptılar mı? Kendi 
gruplarında bu tasarıyı görüşüp de, kendi kişisel 
görüşlerini.., 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, madde üzerinde gö
rüşüyoruz. Tümü üzerinde görüştük, bitti bu; şimdi 
madde üzerinde görüşüyoruz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Anladım 
efendim. 

iEvet değerli arkadaşlarım, ben de seçim 
meydanlarında konuşmuş, seçim meydanların
da köy köy dolaşmış. bir arkadaşınızım,. Bu 
seçim .meydanlarında verdiğim sözlerin ışı
ğında, iktidarda iken ayrı, muhalefette iken 
ayrı konuşan bir milletvekili olarak değil, yurt ger
çeklerine uygun olarak, Almanya'da işçi olarak ça
lışırken askerlik yapma zorunluğunu yerine getire
bilmek için Türkiye'ye gelmek zorunda olan yurt
taşlarımızın, kardeşlerimizin fazla mağdur edilmeme
si gerekçesinden hareketle, ben bu Ek 2 nci maddeyi 
seçim meydanlarında savunmuştum; burada yine sa
vunuyorum^ 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş

kan, bir gün evvel yaptığınız ikazı şimdi neden yap
madınız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, is

mimden bahsederek, ucuz politika yaptığımı söyle
di, Bunu sataşma addederek söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, ben Başkan olarak bu- [ 
nu doğru bulmadığımı sizin adınıza da söyledim, 
Rica ederim... i 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ama Sayın Baş
kan, zapta geçti efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zapta geçti; ama benim 
söylediğim de zapta geçti; politikanın ucuzu, paha
lısı olmaz dediğimi zapta ben de geçirttim sizin adı
nıza 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, şim
diki madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi tümü ile birlikte onayınıza sunu
yorum. Kabul ederiler.._ Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bu 

madde üzerinde söz istiyorum. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 
OK (Çankırı) — Sayın Başkan, bunu önerge ile de 
belirteceğim; ama bu madde 2'nin Ek Madde 2 şek
linde düzeltilmesini bir önerge ile Başkanlığa suna
cağım. Eğer gerek varsa şimdiden ifade edeyim, yok 
arzu ederseniz, önerge ile bazı düzeltmelerle birlikte 
mütalaada bulunayım. Çünkü, çerçeve maddenin de.-
ğişikliğe ta'bi olarak, Ek 2 nci madde olarak düzen
lenmesi gerekmektedir, yanlış anlama meydan bırak
mamak için. 

BAŞKAN — Şimdi 1 nci maddeyi bitirdik ve bu 
1 nci maddenin kapsamı içinde ek 2 nci madde var 
Sayın Ok. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 
OK (Çankırı) — Evet, ondan sonra madde 2 geli
yor, o Ek 3 olacak. 

BAŞKAN — Ek 3 olsun istiyorsunuz,... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 
OK (Çankırı) — Evet. Mamafih, bütün bu düzen
lemeleri öngören bir önergeyi takdim edeceğim. Ka
nun tümünde, bağlanırken, lütfen bu önergemi mua
meleye koyurijj 

BAŞKAN — Efendim, bu bir teknik düzenle
me; yani, Başkanlık olarak bir sakınca görmüyoruz. 
Yarar görüyorsanız, lütfediniz önergeyi veriniz. 

Madde 2. — Bu Kanunun getirdiği imkânlardan 
yararlanmaya ilişkin başvuru, ödeme, şekli, şart ve 
süreleri, bu kanuna tâbi yükümlülerin eğitimleri, tat
bikat ve olağanüstü hallerde göreve çağırma esasla- | 

rı, özlük hakları, terhis yedeğe ayrılma ve yükümlü
lerle ilgili diğer işlemler Milli Savunma ve Maliye 
Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın İhsan Ata-
öv, buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Balkan, de
ğerli arkadaşlarırn; 

Demokraside, bir • konunun lehinde de konuşu
lur, aleyhinde de koornuşulur; lehi de savunulur, 
aleyhi de savunulur. 
Yani, aleyte olan bir arkadaşın bir madde üzerinde 
söz alıp da, diğer, lelhte olan arkadaşım kalkıp 
onun üzerinde... 

^NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, bunun madde ile ne ilgisi var 

IBAŞKAN — Efendim, bu Mecliste cereyan edi
yor bu olaylar. Daha ağzından laf çıkmadan madde 
ile ilgili olup olmadığını ne bileyim? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — «Seçim mey* 
danlarında, burada ucuz politika yaptı...» 

IBu kürsüde ucuz politika yapılmaz. 
[Bu maddede yönetmelik hazırlanıyor. 2 nci mad:-

dedeki ytönötimelik öyle hazırlanacak ki, o yöneit-
imeliğin içerisine seçim meydanı, politika girmez. 
Onu, yapacak olanlar bilir. 

Şimdi, o yönetmeliği yapacak olanlar, burada 
polemük yapan arkadaşın fikirlerini hesaba katma-
malıdırlar. O arkadaş, meydanlarda bazı şeyler sa
vunmuş; ama yenilmiş 14 Ekimlde, perişan olmuş.. 
(CHP sıralarından «Allah Allah» sesleri) Hükümeti 
bıraıkmıayia mahkûm olmuş, mecbur olmuş. Burada 
onu saivunan arkadaşlar, seçim meydanlarında ıfco-ı 
nuışmuşlar; ama bu kanun tasarısını hazırlayıp, Mec
lise sundukları halde, komisyondan geri alıp, tekrar 
getirdikleri halde, Yüce Meclisin, huzuruna getireme
mişleri hükümet oldukları halde bu kanunu çıkara
mamışlar. 185 kişilik Adalet Parifciısi Hükümetinin 
getirmiş olduğu bir kanuna sığıınarâk, burada, yurt 
dışındakilere yağ yakmak suretiyle burada polemik 
yaparak seçim kazanılmaz.' 

IBAŞKİAıN — Sayın Ataüv, aynı ricayı sizden de 
tekraren rica ediyoruml: Lütfediniz, konu içerisine 
gelin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onun için; bi-. 
zim burada polemik yapmaya, bizim burada başka 
ıtürlü şeyler söylemeye ihtiyacımız yok. Adalet Par
tisi Grubunda ne 'konuşulur. Genel (Başkana nıe söy -* 
lenıir? O, şef, sistemiyle idare edilen partilerde yürür. 
Adalet Partisinde şef sistemi yoktur. 
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MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Sizde atom «is
temli var, şef sistemi yoik, 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Adalet Partisi 
Genel Başkanı ne düşünürse düşümsün, isterse geti
rir... 

IBAŞKAN — Sayın AtaiöV, Sayın Ataöv... Efen
dim* şimdi Salyın Atodoğan'a aynı uyarıyı yaptım ve 
o uyarıdan sonra konuya dönmek zorunda kaldı. 

Rica ediyorum, siz de bu uyarıya şimdiye kadar 
uymadınız, rica ediyorum uyunuz efendim. 

(İHSAN ATAÖV (Ddvamla) — Sayın Başkanım, 
şimdi dîyicttuıim ki, genel başkanın istikametinde oy 
ıkjull'anm'alk diye bir şey yoktur. İnancın ve vicdanım 
istikametinde oy kullanılır. Grup kararı alınırsa"" 
onu kalbul ederim. Grup kanarına göre, her grup 
inanışa da, inanmasa da grubunun istikametinde oy 
kullanıyor; ama, gıruip kararı olmadığı zaman, vic
danların istikametinde oy kullanılır. 

IBön şalhsen, Adalet Partilslinin 'bir mensubu ola
rak, Adalet Partisinin felsefesine sıkı sıkı bağlı, onun 
uğrunda her şeyimi feda eden bir insan olarak, bu 
kianuna karşıyım, karşı olmaya devam edeceğim. 
Politika yapmıyorum; yaptığım şey, inançlarımın 
ısavummıaisıdır. Lök gibi, her maddesine kıpkırmızı oy 
vereceğim.! 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ataıöv. 
«Maddeye ilişkin önerige var, okutuyorum efen

dim'} 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasanın 2 nci maddesindeki 
«şart ve sürelenin» kelimeleninden sonra, «başvuranı 
fcişiflerlin gerçekten işçi olup olmadığının denetlen
mesi yolları» kelimelerinin eklenmesini saygıları
mızla rica ediyoruz. 

İsitaalbjull Burdur 
Muammer lAMsHy. Cemal A'kltaş 

Zonguldak iManüsal 
(Burfaari Karaçelik Zeki Karagözlü 

Malatya 
Lütfi Ooğan 

IBAŞKAN Satyın 'Komisyon? 
IPLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 

OK (Çankırı) — Efendim, bana göre bir haşiv ma
hiyetinde; ama, daha açıklık getirmesini sağlıyor
sa katılıyorum. 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
MÎLÜÎ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN 

iBİRİNCtOĞLU (C. Senatosu Trabzon Üyesi) — 
lişöiralk ediyoruz Sayın Başkan. j 
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(BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
(Değerli arkadaşlarım, önengeye Sayın Komisyon 

ve Sayın Hülkümet katılıyorlar. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler..., 

Kalbul etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 86 ncı mad

desi uyarınca, Sayın Komisyon, «Madde 2» deyi-i 
minin «Ek Madde 3» olarak değiştirilmesini öner
mektedir. 

Ayrıca, tasarının 1 nai maddesi başlığının 
«21.6.(1972 tarihli,» yerine, «günlü...» 

PUAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 
OK (Çankırı) — Başlık, «günlü» olarak düzeltildi
ği için, onun da «günlü» olması lazım. 

IBAŞKAN — «Günlü» olarak düzenlenmesini. 
Ek madde 2 nin 2 nci pragrafında «tutarı» de-ı 

yirminin, «tutar» şeklinde düzenlenmesini... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 
OK (Çankırı) — «Tutarı» yerine «tutar» olacak. 

BAŞKAN — Noktadan sonra büyük harflerle 
(başlayan «Madde 2» yerime «Ek Madde 3» şeklim* 
de düzenlenmesini öneriyor. 

Önergeyi onayınızla sunuyorum: Kabul eden-ı 
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişlik biçimiyle onayınıza sumüyo- -
ıruml: Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 
Ok ((Çankırı) — Sayın Başkan, şimdi okunacak 
madde, «Madde 2» olarak, okunacak. 

IBAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum': 

(Madde 2. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa aşağıdaki geçici 11 nci madde efc-j 
lenımişHir. 

Geçici Madde 11. — Bu kanunun yayımı tari
hinde 29 yaşını doldurduğu halde çeşitli nedenler
le (henüz asker edilmemiş bulunan we yurt dışında 
oturma rva çalışma iznine sahip (olarak işçi sıfatıy
la çahşmaıkta olan ve ibunu (belgeleyen yükümlüleri 
(kanunun yayjmı itaınihindien itibaren altı ay içinde 
kionlsolosluıkîaf aracılığı ile askerlik şubelerine ıbaş-. 
vurmaları halinde' bu kanun hülkümierinden yarar-
lanırlar* 

BAŞKAN — Madde üzerinde fcöz isteyen sayın 
üye?.. ı 

iBuyurun Sayın Şener Battal. 
ŞENER IBATTAL ((Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
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Yurt dışındaki işçilerimizin işlerini kaybetme
mesi bakımından (bu kanuns 'son derece faydalı Ibir 
ikanundur. ParlaJmiento, bültce eşhasında bu kanu-ı 
nün (görıülşujlmjösi limlkânıını verdiği İçin, işçilerimize 
(büyük îkıyımiet atfettiğunin yeni Ibir ölmeğini vermiş
tir, Gajrfbet ©İtendeki (kardeşlerimizle Parlamentonun 
ittifakla bu el uzatması ölalyı, Onlara mOral (bakımın
dan son derece faydalı olmuştur. 

Bu maddeyle İlgili iodaırak getirtilen düzenleme 
son derece isabetlidir. Ancak, 6 aylık süre, konso
losluklara müracaat için 29 yaşını bitirenler hak-ı 
kında 6 aylık «üre ısion derece az bir isüredıir; kon-
solosluıklar mesafelidir, irtibat bulunmaz; kon-. 
solösluıkların iışferi son derece yoğundur. Türkiye' 
de bile, aJvuîkatlarla iligjili çıkardığımız kanun 6 ay
lık süre sonunda ihtiyacı (karşılarnadı, 6 ay yetme
di. Onun için, bu 6 aylık sürenin 1 yıla çıkımasın-. 
da, hatta tensip ederseniz, daha bir süre uzamasın-i 
da fayda görürüz. Ancak,, onun pratiğini kestireme-
diğimizden dblayı II yılı klâfi ıgördülk; bu mahiyette 
önerge verdik, IBu önergemdae Yükiseık Heyetimizin! 
İlgi gölstermiesıini ve (sürahin 1 yıl olmasını fatydalı 
görmekteyiz!. Böylelikle 29 yaşını aşmış işçilerimi
ze binaiz daha uzun zaman periyodu içinde imkân 
getirmiş olacağız. 

IBu kanunun yurt dondaki işçi kardeşlerimize 
hayırlı uğurlu olmasını, onlara huzur ve saadet dile1-
dtğimjizu onların diğer meselelerine, işveren primleri, 
emeklilik yaşının (küçültülmesi ve Türkiye'ye dön
düğünde işyeri bulabilmesi gibi meselelerde ide Par-
lamentörnun eh iyi çlözjüîm bulacağına olan inancı
mı ifade ediyorum. 

Hepinizi saygılar imla selamlarım. 
iBAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Battal. 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, 

aleyhte Söz tösıtiiyorutnı. 
, İBAŞKAN — Sayın Üstün, buyurun, 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri;. 

Üzerinde konuştuğumuz kanun, gerçekten eşit ve 
objektif olma bir yana, uygulamalarla yeni birtakım 
problemler meydana getirecek, birtakım zorlamalarla 
gayri meşru yollara tevessüle sebep olacak bir kanun-
dur. 

'Bu kanunu zannediyorum ki, tabir umumileştiği 
için söyleyeceğim, lehte oy verenler dahi maalkerahe 
vereceklerdir. Şimdi bu... 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Efendim tercü
me etsin. Anlamadık. 
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YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — ...Geçici madde--
de, 29 yaşını geçenlerle ilgili hükümde, asker kaçak' 
larının bir takım gayri meşru yollara tevessül edecek' 
lerini, yurt dışında oturma izni, çalışma izni almak 
için yollara, sokaklara, konsolosluklara dökülecekle-
rini şimdiden ilan etmek gerekir. 

Halbuki, bu kanun madem oldu olacak, yurt dı
şındaki işçiler için tanınacağına, bedelli bir askerlik 
kanunu olarak daha şümullü düşünülmesi, daha akıl
cı, ahlaka ve uygulamaya uygun düşerdi. 

Bu kanun uygulamada çok büyük sakıncalar mey
dana getirecek; vatandaşın daha da perişan olmasına, 
ona buna rüşvet vermesine, onun bunun peşinden 
gitmesine sebep olacaktır. Binaenaleyh, bu geçici mad
de uygulamada birtakım zorluklarla karşılaşacaktır. 
Bu yönüyle bu maddenin faydalı olmadığını beyan 
etmek istiyorum. 

Bu kanunun tümü üzerinde rey veren veya ver
meyenler olarak, bir acelelik olduğunu, biraz önce bol 
keseden atmak suretiyle 800 bin lirayı 400 bine in
dirmek suretiyle de gösterdik. 

Demek ki, bu kanun konusunda yeterli bir kamu 
oyu oluşmamış, yeterli bir kanaat meydana gelmemiş
tir. IBİrtakım oldu bittilerle, alelacele bu meselenin 
bu şekilde çıkarılması yanlıştır, günahtır. Bu hususu 
huzurunuzda beyan ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. ••;,, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. j 
Önerge var, okutuyorum efendim. | 

Sayın Başkanlığa 
Çerçeve Madde 3 içindeki geçici madde İllin muh

tevasında bulunan 6 aylık sürenin, 1 yıl olarak değiş- -
tirilmesini saygıyla öneririz. 

Konya Mardin 
Şener Battal Abdülkadir Timurağaıoğlu 

İstanbul İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu Abdullah Tomba i 

Urfa ; 
iSalih Özcan "v '1 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 

OK (Çankırı) — Sayın Başkanım; 6 ay, 6 gün değil. 
6 ay büyük bir mesafe olduğu için fazlasıyla yeter. 
Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet? 
MİLLt SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN 

BİRİNCİOĞLU (C, Senatosu Trabzon Üyesi) — Ka
tılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon ka

tılmıyor. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: (Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler., önerge redddlunmu'ştur. 
2 nci maddeyi okunan ibiçimiyle onayınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

MADDE 3. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürür
lüğe'girer. 

'BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
(Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4, — Bu Yasa hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen var 
mı sayın arkadaşlarım? 

Lehte • Sayın Şener Battal, aleyhte Sayın Galip 
Kaya. 

Lehte Sayın Şener Battal, buyurun efendim, 
ŞENER. BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım, böylesine faydalı bir kanunu Mec
lîsimiz müzakere ettiğinden dolayı tebrike şayandır. 
Bütün partileri tebrik ediyorum. 

Bedelli askerliği çıkaralım, şu imkânı yapalım gi
bi bu kanun konusunda 'bazı endişeler var. 

Şimdi, (bu itirazı yapan arkadaşlara soruyorum 
ve rica ediyorum; bir kişi, Almanya'da bulunup as
kerlik için Türkiye'ye geldi, iki yıl askerliğini yaptı, 
ondan sonra bu Almanya'daki işini Türkiye Devleti 
olarak garanti edebiliyor musunuz? 

Garanti edebiliyorsanız, bu garantiyi verebiliyor-
sanız, buyurun o zaman bu kanuna lüzum görmeye
lim veya Almanya'daki işinden ayrılıp, gelip Türkiye' 
de askerlik yaptıktan sonra, Türkiye'de onun iş bula
bilme imkânını temin edebiliyor musunuz? Bu garan
tiyi verebiliyorsanız bu kanunu çıkarmayalım; ama 
bu garantiyi veremiyorsanız, 5 milyon işsiziniz birik-
mişse, rızk kapısını yabancı diyarlarda aramak zo
runda kalmış, vatan hasretiyle yanıp tutuşan bu 
adamı açlığa mahkûm etmeye hakkımız yok. 

Şimdi, Parlamento pratik aklın gereğini yaptı ve 
bunun gereği olarak, Devletin bir atıfetidir bu kanun, 
Devletin bir lütfudur. Oradaki işçinin işini kaybet
memesi, onun gelecek korkusundan azade olması 
için, Devletin bir lütfü olarak verildi. Onun dışındaki 
yorumlar nazari olur, Onun için, bundan dolayı bu 
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kanuna hiç de öyle kerhen oy vermek gibi bir duru
mun içinde olmamalıyız ve rahatlıkla oy vermeliyiz. 

Demin 6 aylık süre çoktur, 1 seneye uzatmayalım 
diye bir önergemiz reddedildi. 

Meclisin kararına saygı duyuyorum, 6 aylık süre 
çok gibi gözüküyorsa da, okur yazar olmayan yurt 
dışındaki işçinin konsolosluğun adresini bulamadığı
nı, bilemediğini, birtakım sıkıntıları olduğunu ve 
konsolosların işlerinin de çok olduğunu bilerek, kon
soloslukları takviye etmek lâzım . 

Onun için, bu konsoloslukların takviyesini bu 
vesile ile rica ediyorum. Oradaki işçilerin 6 aylık mü-
racaatıyla büyük bir birikim meydana gelecektir. Bu 
birikimi çözmek için konsoloslukların takviye edil
mesi, özel bürolar kurulması lazımdır.; 

Kanun faydalı olmuştur. Bu kanunun lehinde oy 
kullanacağız; oyumuzun rengi beyazdır. Bunu açıkla
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Aleyhte Sayın Galip Kaya, buyurunuz efendim. 

GALİP KAYA (Antalya) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Ne taraftan bakılırsa bakılsın, Türk Parlamento
sunda bugün bu manaida, bu ruhta, bu gayede bir 
kanun tasarısının görüşülmekte bulunması, kanun ta
sarısının görüşülmekte olması bütün Türk vatandaşla-. 
rını üzmektedir, üzecektir. Bu hallere düşmüş oldu
ğumuzdan dolayı üzüleceğimizi ifade etmek İstiyo
rum^ 

Başlangıçta, «Almanya'ya Türk gençleri gönderi
liyor, Türk'ün gücü yabancı ülkelerde tüketiliyor, eri
tiliyor» diyen zihniyet bu kanun teklifini hazırlamış 
ve bugün tümüyle gruplar bu teklifi kabul etmek za
ruretini duymuşlardır. Döviz için ileride daha ne gi
bi mukaddes değerlerimizden fedakârlık yapacağımız
dan endişe etmekteyim. 

Sevgili arkadaşlarım, bu kanun, bundan böyle ya
bancı ülkelere işçi ihracını süratlendirecektir. Türlü 
sebeplerle pek çok vatandaş yurt dışında iş arama 
yarışına geçecektir. Bunun bu mahzurları yanında, 
bazı problemler de kendiliğinden çözülecek ,riüfus 
planlaması isteyenlerin, kürtajın serbest bırakılmasını 
isteyenlerin gayretleri boşa çıkacaktır. Çünkü, lüzum 
kalmayacaktır. Madem bu kanun sebebiyle bu yarış 
başlayacaktır, ha gayret deyip Alman nüfusunun ya
rısından bir fazlasına kadar yurt dışına işçi ihraç et
mek suretiyle bari oralarda ekseriyeti alıp, ne kadar 
döviz varsa, ne kadar mark varsa, dolar vesaire var-
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sa, hepsinin Türkiye'ye aktarılması için orada ekse
riyeti temin etmek lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Hükü

met programına koyun, onu da yapaırız. 

GALİP KAYA (Devamla) — Biz uzun yıllardan 
beri bütün hükümetler kemerleri sıkalım, sıkalım di
ye bu hale, bu raddeye kadar gelmiş durumdayız. 
Daima çuvalın üstünden harcayıp, üstünü doldurma
ya bakıyoruz, «Altındaki delikleri tıkayalım» diyen 
yok. Eğer o tedbirler zamanında alınmış olsaydı, bu
gün yabancı ülkelere el açma durumunda olmayacak
tık, bu Yüce Meclise böyle kanunlar gelmeyecekti. 

Burada diğer arkadaşlarım da bazı noktalara te
mas ettiler. Şimdi, yurt dışına giden işçilerimiz elbet
te isteyerek gitmiyor, isteyerek gitmedi, zaruretler 
onları götürdü. Onlar için böyle bir atıfetin düşünül
mesi belki mümkün, oradaki işçilerin süreklilik ka
zanması, bozulmaması, yurda döviz göndermeleri 
belki faydalı, bu düşünce açısından bakıldığı zaman; 
ama bu vatanın içinde bekleyen, burada çalışan, bu
rada yaşayan insan senelerce geliştirip işler hale ge
tirdiği müessesesini, ticarethanesini, şirketini, işini 
terk edecek, bir başka adamı olmadığı için onu ka
patarak vatan hizmetine giden insan, bu yurdun ge
lirine, bu milletin ekonomisine hizmet etmiyor mu1? 
Ona niçin bu hakkı tanımıyoruz? O sebeple, bu tek
lifin aleyhindeyiz; hatta yarın bu kanun dolayısıyla 
bu işin ticareti yapılacaktır. Hepiniz biliyorsunuz, 
bugün yurt dışında oturma izni alanlar, yurt dışında 
işçi olarak çalışır şeklinde göstermek pekâla mümkün 
olacaktır, bir çok kişi için, bunun ticareti yapılacak
tır, bir çok suiistimallere kapı açacaktır; ama Türki
ye'de de bu hak tanınmış olsaydı eğer, bunun suiisti
maline meydan verilmeyecekti. O sebeplerle kanu
nun karşısındayım. Yüce Meclisin takdirlerine arz 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Değerli arkadaşlarım bu yasa tasarısı üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Yasa tasarısının tümü açık oylarınıza tabidir. 

Açık oylamanın, kupanın önce sıralar arasında 
dolaştırılmak, daha sonra kürsüye konulmak suretiy
le sürdürülmesini onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
Basılı oy pusulası bulunmayan değerli arkadaşla

rımız, ad ve soyadlarını, seçim bölgelerini, oyunun 
rengini beyaz bir kâğıda yazdıktan sonra imzalayıp' 
oy kullanabilirler. 

(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Açık oylamaya katılmayan sayın 

üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 21.6.1927 günlü ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununa Kimi Ek Maddeler 
ve 1 Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yasa Tasarı
sının açık oylamasına 177 sayın üye katıldı; 145 ka
bul, 25 ret ve 3 çekinser oy kullanıldı. (1) 

Bu suretle, yasanın kabulü için gerekli çoğunluk 
olmadığından, bu açık oylamayı daha sonraki bir
leşimlerde yineliyeceğiz. 

Bugünkü programımız bu suretle bitmiş oldu. 

Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerindeki son 
konuşmalarla, tümünün açık oylamasını yapmak için, 
29.2.1980 Cuma günü saat 10.00'da toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

(1) - 4 geçersiz oy çıkmıştır. 

Kapanma Saati : 16.29 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. —İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kör 
sağır ve dilsiz çocukların sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy'un ya
zılı cevabı. (7/721) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. Saygılarımla. 

5 . 2 . 1980 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

1. Ülkemizde kör - sağır ve dilsiz vatandaşları
mızın sayısı tespit edilmiş midir? Edilmişse ne ka
dardır? 

2. Kör vatandaşlarımızın eğitim çağındakileri-
nin sayısı nedir? Bunların ne kadarı bakanlığınızca 
eğitim görmektedir? Yeterli eğitim tesisiniz var mı
dır? 

3. Ülkemizde sağır ve dilsiz eğitim çağındaki 
vatandaş sayısı nedir? Bunların ka£ tanesi eğitim 
görmektedir? 

Eğitim göremiyen vatandaşlarımızın çocukları 
için Milli Eğitim Bakanlığımızın planlaması var 
mıdır? 

4. İzmir ilinde yatılı sağır ve dilsizler okuluna 
her yıl 7 - 800 kişi müracaat ettiği, bunlardan an
cak 35 kişinin okula alınabildiği söylenmektedir bu 
doğru mudur? 

İzmir'de bölgeye de hizmet edecek 3 - 500 ki
şilik sağır ve dilsiz çocuklar için yatılı okul açmayı 
düşünüyor musunuz? Bu konuda bakanlığınızın ça
lışması var mıdır? 

5. Sosyal bir mesele olan kör - sağır ve dilsiz 
çocukların kötü insan yetişmemesi, merhamet avcı
larının elinde araç olmaması ve toplumumuza fay
dalı yetişmeleri için Bakanlığınızın görüşü ve planla
ması nedir? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 28 . 2 - . 1980 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 38 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 2 . 1980 tarih ve 7/721-4449/26950 sa
yılı yazınız, 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Cemal Fersoy 
Milli Eğitim Bakanı 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kör, sağır 
ve dilsiz çocukların problemlerine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

I* Ülkemizde bulunan kör, sağır ve dilsiz va
tandaşlarımızın kesin sayısı bugüne kadar tespit edil
memiştir. Ancak, 1975 Genel Nüfus Sayımına göre 
çeşitli yaş gruplarina giren kör, sağır ve dilsiz va
tandaşların sayısı aşağıya alınmıştın 

Özür grubu Yaş kesimleri ve sayısı 0-18 yaş toplamı 

0 - 6 yaş 7 -14 yaş 15 -18 yaş 
Körler 14 600 18 088 6 190 38 878 
Sağırlar 43 800 54 264 18 570 116 634 

2. 1975 Genel Nüfus Sayımına göre, yurdumuz
da eğitim çağındaki ( 0 - 1 8 yaş arası) kör vatandaş 
sayısı 38 878'dir. Körler Okuluna, yönetmelikleri ge
reğince, 7 - 1 4 yaş arası çocuklar alınmaktadır. Bu 
yaş grubuna giren toplam 18 088 kör çocuğumuz
dan 694'ü eğitim öğretim görmek için Bakanlığımı
za başvurmuştur. Bunlardan 626'sı okumaktadır, 
Geri kalan 68 çocuk ise sıra beklemektedir. 

Körlerin eğitim ve öğretimi için dört körler oku
lu bulunmaktadır. Bunların 3'ü ilk ve ortaokul, l 'i 
ilkokuldur. Bu okullar Ankara (İlk - orta), İstanbul 
(İlk - orta), Gaziantep (İlk - orta) ve İzmir (İlk) 
illerindediri 

Ülkemizdeki kör, sağır ve dilsiz çocuklarımızın 
problemlerine Bakanlık olarak önemle eğilmekte ve 
sıra bekleyen çocuklarımızın en kısa zamanda okula 
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Halen îzmir Sağır ve Dilsizler Okulunun kapa
sitesinin artırılması ve orta kısmının açılması çalış
maları sürdürülmektedir. 

5. Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın problem
leri önemle ele alınmıştır. 

Gümüşhane- - Şiran Sağırlar Okulu 1980 - 1981 
öğretim yılında 300 çocukla eğitim öğretime başla
yacak, böylece sağırlar okullarında sırada bekleyen 
çocuklarımızın problemi büyük ölçüde giderilmiş ola
caktır. Hatay - Yayladağ Sağır ve Dilsizler Okulu
nun öğretime başlamasıyla da sırada bekleyen öğren
ci kalmayacaktır. 

İlkokullar bünyesinde açılması düşünülen sağır 
ve körler sınıfları da birçok problemi ortadan kal* 
dırmış olacaktır.| 

Özel durumları itibariyle aile ocağına normal ço< 
cüktan daha çok ihtiyacı olan söz konusu çocukla
rımız böylece ailelerinden uzaklaşmamış olacak, 
anne Ve baha çocuğuyla yakından ilgilenme fırsatı 
bulacaktır. Günümüzde büyük ölçüde yer alan ula
şım giderleri çok aza indirilmiş olacak, çocuğunu biı 
bölgeden diğer bölgeye götürüp getirmek zorunda 
olan vatandaş bundan kurtulup aynı il içinde çocu
ğunu okutma imkânına sahip olacaktır. 

Bu konularda gerekli yönetmelik değişiklikleri ele 
alınmıştır, Bütün bu çalışmalar sonuçlandığı takdir
de kör, sağır ve dilsiz vatandaşlarımızın problemle
ri çözüme kavuşturulmuş olacaktır. 

Saygılarımla^ / 

Orhan Cemal Fersoy 
Milli Eğitim Bakanı 

• • mmm •• 
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alınmaları için bu okulların kapasite ve sayılarının 
artırılması çalışmaları yapılmaktadır. 

3;, Yine 1975 Genel Nüfus Sayımına göre, yur
dumuzda bulunan eğitim çağındaki ( 0 - 1 8 yaş ara
sı) sağır ve dilsiz vatandaş sayısı 116 634'tür, 

Ancak, sağırlar okullarına, yönetmelikleri gere
ğince, 7 - 1 2 yaş arası çocuklar alınmaktadır. Bu yaş 
grubuna giren yaklaşık 50 OOjO sağır ve dilsiz vatan
daştan 4 030'u eğitim öğretim görmek için Bakanlı
ğımıza başvurmuştur, 2 6471si halen okumakta, 1 383 
çocuk ise sırada beklemektedir. 

16 sağır ve dilsiz okulunun kapasite ve sayıca ar
tırılması çalışmaları sürdürülmekte, sıra bekleyen ço
cuklarımızın biran önce eğitim ve öğretime başlatıl
ması için gayret gösterilmektedir. 1979 - 1980 öğre
tim yılında Gümüşhane - Şiran Yatılı Bölge Okulu 
Sağırlar Okuluna dönüştürülmüştür. Hatay - Yayla
dağ Yatılı Bölge Okulu da bu amaç için sağır ve 
dilsizler okuluna çevrilece;ktin 

4. îzmir Yatılı Sağır ve Dilsizler Okuluna yılda 
ortalama 70 - 80 kişi başvurarak sıraya alınmakta, 
her yıl 40 - 50 çocuk sıradan çağrılmak suretiyle ke
sin kaydı yapılarak okula devamları sağlanmakta
dır. 

Söz konusu okulda, elimizde bulunan en son is
tatistik bilgi ve öğrenci kayıt defterlerine göre, 1978 
yılında 76, 1979 yılında .70 çocuk sıraya alınmış, 
1978 - 1979 öğretim yılında, 48, 1979 - 1980 öğre
tim yılında 41 çocuğun da kesin kayıtları yapılmış
tır. 
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21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bazı ilk Maddeler 
Eklenjnesiııe İlişkin Yasla Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

ve 1 Geçici Madde 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 

A VTT/" A X\ A 
ANKARA 

Sebati Ataman 
Yaşar Ceyhan 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
Kemal Kayacan 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
İrfan Özaydinli "v\) 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BOLU 
Avnİ Akyol 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

Üye sayısı : -
Oy verenler : ' ı 

Kaibud edenler : / 
Reddedenler : 

Çekiteerler : : 
Geçersiz oylar : 

Oya katılmayanlar : ' 
Açık üyelikler : 

150 

177 

145 
25 

3 

4 : ; . 
İ69 

4 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

DENİZLİ 
Adnan Keskıin 
Ahmet Hamdi Saneat 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Süleyman Salbrî Öznal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Ali Rıza Septioğlü 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş -
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
/eli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Akın Simav 

Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Orhan Sezai 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan fa 
Ali Nihat Karol 

KAYSER t 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Ahmet Çobanoğlu 
İhsan Kabadayı 

KÜTAHYA 
Hülsıeyüm CavJt Erdemir 
Alli İrfan Haznedar 
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NEVŞEHİR 
ibrahim. Ethem Boz 
Yaşar Kemal Ytüklselkli 

ORDU 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Tuncay Maltaracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 

(Redde 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçübaşı 

EDİK NE 
(Ahmet, 'İnceoğlu 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 

NEVŞEHİR 
İbrahüm Ethem Boz 
Yaşar Kemal Yiükjselkli 

ORDU 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Tuncay Maltaracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 

(Redde 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçübaşı 

EDİK NE 
(Ahmet, 'İnceoğlu 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Aihmet Karaaslan 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Eriklin Topkaya 
Halil Yurtseven 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

ADANA 
Mehmet Halit Dağlı 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

ANKARA 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Galip Kaya 

BURSA 
Yılmaz Ergenekon 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pmar 
Muslihittin Yılmaz Mete 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek • 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 

KAYSERİ 
Mehmet Zeki Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KONYA 
Mustafa Güzelkılınç 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
Zeyyat Mandalünci 

Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mehmet Özutku 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

M. Selâhattin Yüksel 
VAN 

Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Veli Zeren " 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Burhan Katraçelik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

SAKARYA 
Selâhattin Gürdrama 

SAMSUN 
S. Orhan Uluçay 

UŞAK 
Galip Çetin 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

(Çekinsener) 

İÇEL j İSTANBUL I ZONGULDAK 
Ali Ak ı Kemal Kaçar | Abdulmuttalip Gül 

(Geçersiz Oylar) 

İSPARTA I MARDİN I NİĞDE | ıSAKARYA 
Hüseyin Şükrü Özsüt I Abdülkadir Timurağaoğlu I Yılmaz Cemal Bor J Nuri Bayar 

(Oya Katılmayanlar) 



ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
Mustafa Kemal Erkovan 
H. Semih Eryıldız 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Bayk'al 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Selâhattin Acar 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Eznıan 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

M Meclisi B : 56 

I BOLU 
I Müfit Bayraktar 
I Ahmet Çakmak (B.) 

BURDUR 
j Cemal Aktaşı 

BURSA 
Nail Atlı 

i Mehmet Emin Dalkıran 
I Hasan Esat Işık 
I Kasım Önadım 
I Saffet Ural 
I Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
j İrfan B'inay 
i Osman Orhan Çaneri 
S Altan Tuna 

ÇANKIRI 
S Arif Tosyalıoğlu 
I Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
I Şükrü Bütün 
I Ahmet Çimbek 
I Etem Eken 

DENİZLİ 
| Mustafa Kemal Aykurt 
[ Mustafa Gazalcı 
| Ömer İhsan Paköz 

Emin Atıf Şohoğlu 

! DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 

I M. Yaşar Göçmen 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 

! Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
I Lütfü Şahin 
S Timuçin Turan 

ERZURUM 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

I (Bşk. V.) 
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| ESKİŞEHİR 
Jj Gündüz Ökçün 
S İsmail Özen 
| Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
I Emin Altınbaş 
I Ekrem Çetin 
i Celâl Doğan 
I Cengiz Gökçek 
J İmam Hüseyin İncioğlu 
I Ahmet Karahan 
I Mehmet Atillâ Ocak 
i Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
I Şükrü Abbasoğlu 
I Mustafa Kemal Çilesiz 
i Ali Köymen 
[ Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
I Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
I Ahmet Zeydan 

HATAY 
I öner Miski 
! Malik Yılman 
[ Ali Yılmaz 

İSPARTA 
| Süleyman Demire! 
| (Başbakan) 
i Yusuf Uysal 
| Yakup Üstün 

İÇEL 
i Fevzi Arıcı 
I Nazım Baş 
I Ramazan Çalışkan 
I Ali Haydar Eyüboğlu 

Y. Ziya Ural 
I Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
I İlhan Biber 
I Sadettin Bilgiç 
I Hikmet Çetin ' 
I Süleyman Arif Emre 
I Zeki Eroğlu 
I A. Bahir Ersoy 
I Orhan Eyüboğlu 
I Ferit Gündoğan 
I Doğan Güneş 
I Turan Kocal 
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Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
İlhan Özbay 
Recep Özel 
Cengiz Özyalçın 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Numan Uzun 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Cotşk in < 
Yüksel Çakmur ' 
Zeki Efeoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seıylitıhaınopu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyztoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
Adem Ali Sanoğlu 



KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Necati Kalaycıoğlu 
Hülseiytkı Kaılelü 
Şalban Karataş 
Aydın Menderes 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abdüm 
Nizıatmettkı Çoban 
İlham Ersoy 

MALATYA 
Turan Fırat 
Ali Kırca 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şenttklk 

MİANliSA 
Önol Sakar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Fobim Adak 
Şerafettin Elçi 
Meıt'ih Musaoğlu 
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Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 

MUŞ 

İ M. Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 

Esat Kıratlıoğhı 
NİĞDE 

Burhan Ecelmiş 
I Sadi Somuncuıoğlü 

I ORDU 

Temel Ateş 
Memldüh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Hamdi Mağdan 
Kemal Şensoy 

| Günay Yalın 
RİZE 

Sami Kumbasar 
SAKARYA 

Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 

I Kenan Bu'lutoğlu 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
llyas Kılıç 

(Açık 
Ankara 
Bursa 
İstanbul 
Konya 

28 ? 2 4 1980 O : 

1. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çelikler 
Abdülkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettta Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Atoova * > 
Ali Gürbüz 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan tlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

Üyelikler) 

1 
1 
1 
1 

2 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Gök taş 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
M. Satori Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görenitaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüboğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Cahit Karakaş (Başkan) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

28 . 2 . 1980 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Kanma Komisyonu Raporu ile 1980 yılı Bütçe 
Kanunu Tasar/ısımda yapılan değişikliğe daıir C. Sena
tosu Başkanlığı teskeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı: 
949) (Dağıltma tarihi: 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





D»n«m : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 368'e 1 nci Ek 
Toplantı : 3 

2 1 . 6 . 1 9 2 7 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Kimi Ek 
Maddeler ve 1 Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı 

ve Plan Komisyonu Raporu. (1 /273) 

Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 26 . 2 . 1980 
Esas No. : 1/273 
Karar No. : 81 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzda görüşülerek 71 sayılı karar ile Millet Meclisi Başkanlığına sunulan «21 . 6 . 1927 gün
lü ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa Kimi Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Yasa Ta
sarısı», içtüzüğün 45 nci maddesine göre Komisyonumuza geri alınmıştı. 

Sözü edilen kanun tasarısı, Komisyonumuzda Milli Savunma ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de ka
tıldıkları toplantıda tekrar görüşüldü. 

Anayasamızın 60 nci maddesi «Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu ödevin Silahlı Kuvvet
lerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği kanunla düzenlenir.», hükmünü amir bulunmak
tadır. 

1983 sayılı Kanun gereği ile yabancı ülkelerde çalışma ve oturma iznine sahip işçi sıfatıyla çalışan as
kerlik yükümlülerinin askerlik işlemleri, 29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı sonuna kadar Milli Savun
ma Bakanlığınca ertelenmektedir. 

Ülkemizde milyonlarca işsiz bulunmaktadır. Yurt dışında binbir güçlükle iş bulmuş ve fedakârlıkla çalı
şan işçilerimiz, askerlik çağına geldiklerinde işlerini bırakıp memleketimize dönerek askerlik görevlerini yap
makta ve terhislerinden sonra çalıştıkları ülkelere gittiklerinde işlerini kaybetmektedirler. Bu durum hem yurt 
içinde işsiz sayısının çoğalmasına sebep olmakta, hem de ülke ekonomisi yönünden büyük bir önem arz 
eden döviz kaybına yol açmaktadır. 

Bir çok yabancı ülke bu sorunu çıkarttıkları kanunlarla çözümlemiş bulunmaktadır. Örneklemek gerekir
se, Suudî Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirliklerinde çalışan Güney Koreliler memleketlerine muay
yen miktarda döviz göndererek askerlikten tamamen muaf tutulmuşlardır. Oysa, getirilen tasarıyla 2 aylık 
»temel askerlik eğitimi görme şartı saklı tutulmuştur. Hızlı artan nüfusumuz karşısında Silahlı Kuvvetlerde 
ihtiyaç fazlası askerlik yükümlüleri bulunduğunu da gözden uzak tutmamak gerekir. 

Savunma sanayiinin pahalı bir sanayi olduğu tartışılmaz bir hakikattir. Silahlı Kuvvetlerimizin bir kısım 
silah, araç, gereç vb. ihtiyaçları yurt dışından dövizle karşılanmaktadır. Modern bir ordunun meydana geti
rilmesi ise savunma sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi ile gerçekleştirilebilir. 

Anayasa maddesindeki izahatından kaynaklanarak, özellikle ulusal ekonomi ve savunma yönünden son de
rece önem arz eden yetişmiş insan gücünden yararlanma imkânlarının sağlanabilmesi, bu büyük ve anlamlı 
kaynağın en verimli bir şekilde kullanılmasını gerçekleştirebilme amacıyla hazırlanan kanun tasarısı, Komisyo
numuzca da olumlu görülmüş ve daha önce kabul edilen Plan Komisyonu metnini esas alarak, maddelerin 
müzakeresine geçmiştir. 

• Kanun başlığında yer alan «ıKimi»i kelimesinin yerine anlam bakımından daha uygun olacağı için «Bazı» 
kelimesi konularak ve başlık bu değişikle, 
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Çerçeve 1 nci maddeye bağlı Ek 1 noi madde; Kanundan kimlerin nasıl, hangi tarihte kaç Türk Lirası 
ödemek suretiyle yararlanacaklarını ve yükümlülerin ödeme safhasında ölüm veya askerliğe elverişsiz hale 
gelmelerinde ödedikleri paranın kimlere geri verilebileceğini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek, 

Ek 2 noi madde; ifade ve dilde sadelik bakıımından redaksiyona taibi tutuümak suretiyle, madde met
ni yeniden düzenlenerek. 

2 nci madde; kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarınca hazırla
nacak yönetmeliğe imlkân verecek şekilde yeniden düzenlenereik. 

Çerçeve 3 ncü maddeye bağlı Geçici 11 nci madde; madde metnindeki «Yasa» kelimeleri «Kanun» olarak 
ve «Sonraki» kelimesi de yanlış anlaşılmalara yol açmaması bakımından «İtibaren» şeklinde değiştirilip ye
niden düzenlenerek. 

4 ncü madde; 1111 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin (G) 'bendi yurt dışındaki işçilerin 29 yaşına kadar 
aslkerliklerini ertelemeleri hakkını vermektedir. Bu bendin kaldırılması halinde verilen haikkın alınması gibi sov 
nuç doğacaktır. Bu sebeple, madde, tasarı metninden çıkarılması suretiyle. 

Tasarı, madde numaralarının teselsülüne uygun olarak 5 noi madde 4 ncü, 6 nci madde de 5 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. • 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başikanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Çankırı 

Nurettin Ok 

Ankara 
Sebatı Ataman 

Erzurumı 
Rıfkı Danışman 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kayseri 
M. Şevket Doğan 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

/. Vecdi Aksakal 

Antalya 
İhsan Ataöv 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İzmir 
Süleyman Genç 

Konya 
Şaban Karataş 

Sivas 
Mahmut Özdemir 

Sözcü 
Antalya 

Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur ve 

muhalifim 
Müfit Bayraktar 

İstanbul 
Tarhan Erdem 

Kars 
Kanunun tümüne muhalifim 

Bahri Dağdaş 

Nevşehir 
Yaşar Kemal Yüksekli 

İzmir 
Akın Simav 

Amasya 
Etem Naci Altunay 

Erzincan 
Kanunun tümüne muhal 

Timuçin Turan 

İstanbul 
Enver Karabeyoğlu 

Kayseri 
A. Gani Âşık 

Ordu 
Ertuğrul Günay 

Uşak 
İsmail Aydın 

Muhalefet Şerhi 

Tasarı, Anayasa açısından yurit içinde ve dışında ayrı ayrı uygulamalarla, vatandaşlarımız arasında eşitlik 
ilkesini, kanunların genelliği yönünden de, «Genellik» ilkesini zedelemektedir. 

Kaldıki, hazırlanış itibariyle de bir takım haksız uygulamalara sebebiyet verecektÜır. 
Bu nedenlerle tasarıya muhalifiz. 

Kars Milletvekili 
Bahri Dağdaş 

Erzincan Milletvekili 
Timuçin Turan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 368'e 1 nci ek) 



PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

21.6.1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bazı Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Yasa Tasarısı 

MADDE .1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Yabancı ülkelerde bir işyerinde çalışan ve oturma iznine sahip olarak, işçi sıfatıyla 
en az bir yıl çalışmakta olan 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile (Tıp doktorları hariç) 1076 sayılı Yedek Su-
ibay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, Türk konsolosluklarından alacakları işçilik durum
larını belirleyen belge ile doğrudan veya konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde 
800 000 Türk lirasının, 1 Mart 1980 tarihindeki resmî kur üzerinden karşılığı kadar çalıştığı yabancı ülke 
parasını askerlik çağının başlangıcından 29 yaşını ta marnladıkları yılın Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri 
ve iki aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine getirmiş olurlar. 

Yukarıda belirtilen 8C0 OCO-Türk lirası karşılığı yabancı ülke parasının tutarını iki katına kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İstekli olmayan veya haklarında belirlenen ödeme tutarını ödemekten vazgeçen, çalıştıkları işyerlerinden 
ilişiği kesilerek ayrılan, işçilik statüsünü kaybeden (işsizlik sigortası almakta olanlar hariç) yükümlüler bu 
kanun hükümlerinden yararlanamaz. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgös termesi halinde bu kanuna tabi olan yükümlülerin 
askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının şekli ve süresi Bakanlar Kurulunca be
lirlenir. 

Elinde olmayan sebeplerle, bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkını yitirdikten sonra, askerlik görevini 
1111 sayılı Askerlik ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre fiilen tamamlayan 
veya ödeme safhasında ölen, veyahut askerliğe elverişsiz hale gelen yükümlülerin, ödedikleri paranın Türk li
rası karşılığı yurt içinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına defaten ödenir. 

EK MADDE 2. — Yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerinden yaptıkları 
ödemeler, TC Merkez Bankasındaki özel hesaba geçirilir ve karşılığı Türk lirası Bütçe Kanununa bağlı «B» 
işaretli cetvele gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu tutarı Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat, mü
himmat aksamı, teçhizat, araç ve gereç ihtiyaçları ile yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları karşıla
mak üzere Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydedilir, bu ödenekten kullanılma
yacak kısmı Milli Savunma Bakanlığının önerisi üzerine yurt savunmasına destek sağlayan yatırımlar ile ilgili 
kuruluşlara aktarmaya ve yılı içinde sarf edilmeyen ödenekleri ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ödenek kaydolunan bu tutarlardan Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları döviz olarak Maliye Bakanlı
ğınca Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilir. 

MADDE 2. — Bu Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya ilişkin başvuru, ödeme şekli, şart ve 
süreleri, bu kanuna talbi yükümlülerin eğitimleri, tatbikat ve olağanüstü hallerde göreve çağırma esasları, öz
lük hakları, terhis yedeğe ayrılma ve yükümlülerle ilgili diğer işlemler Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca 
birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 11 nci madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yayımı tarihinde 29 yaşını doldurduğu halde çeşitli nedenlerle henüz as
ker edilmemiş bulunan ve yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışmakta olan ve 
bunu belgeleyen yükümlüler kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde konsolosluklar aracılığı ile as
kerlik şubelerine başvurmaları halinde bu kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü mad de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarımn 6 nci maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

•« mm* • • 
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