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I. — GEÇEN '. 

Tedavi maksadıyla yurt dışına gidecek olan İçişleri 
Bakanı Mustafa Gülcügil'e, Devlet Bakanı Orhan 
Eren'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi; 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi Türk 
Grubuna siyasi parti grubu mensubu olmayan üye
lerden seçilen aday üyelere dair Başkanlık tezkere
si; 

Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde yapılan 
bazı tasarruflar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev bölümüne 
dair tezkereleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
Bakırköy Akıl Hastanesinde cereyan ettiği söyle

nen olaylarla ilgili kurulan Araştırma Komisyonun
da açık bulunan üyeliklere gösterilen adaylar seçil
diler. 

Çanakkale Üyesi Refet Sezgin'in mazeretine bi
naen 10.3.1980 tarihinden itibaren 20 gün izinli sa
yılmasına dair Başkanlık tezkeresi; 

Sayıştay Başkanlığında açık bulunan (4) üyelik 
için yapılan seçimin onaylanmasına dair Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu; 

Kabul edildi. 

TANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Karamul-
laoğlu'nun, Şekerbarik Genel Müdürünün Sözleşmesi
nin feshi, banka alacaklarının tahsili ile üreticiye açı
lan kredilerin dağıtılış biçimi hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/92) Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu, gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısının Gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı, tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere ge
çilmesi kabul edildi. 

Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçileceği sı
rada, istem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

Cumhurbaşkanı seçiminin TBMM'nde bitiminden 
sonra İçtüzüğün belirlediği mutat toplantı günü top
lanılmak üzere birleşime saat 15,45'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Rahmi Erdem Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

E m an ull ah Çelebi 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.00 

BAŞKAN : Bagkanvekffi Rahırii Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çefcbi (Cumhu nbaşlkanmca S. Ü.), EmanuMah Ç««ebi (TabM Üye) 

BAŞKAN — 54 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısının MilkH Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, 
Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli Savunma, İçişleri 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1J27; C. Senatosu : 1/685) (S. Sayısı : 1014) 
(Dağıtma arihi ; 15.4.1980) (C. Senatosundaki bitiş 
tarihi : 25 .4. -/980) (1) 

!BAŞKAN — 53 ncü Birleşimde öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine karar vermiş olduğunuz 1014 
S. Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hak
kında Kanun Tasarısının görüşülmesine kaldığı yer
den başlıyoruz. 

Komisyon Başkanı Sayın Karaağaçlıoğlu hazır
la?, 

Hükümet adına Sayın Toptan hazırlar. 
Sayın üyeler; 
53 ncü Birleşimde Kanun Tasarısının tümü üze

rindeki görüşmeler bitmiş, maddelerine geçilmesini 
oyladığımız sırada yoklama istenmiş ve yapılan yok
lama sonunda çoğunluğun olmadığı bildirilmişti. 

Bu sebeple Tasarının maddelerine geçilmesini ye
niden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka'bul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeden itibaren okunup gerekli işlem 
yapılaccaktır. 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Amaç :' 
Madde 1. — Barışta güven ve asayişi korumak, 

kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmekle görevli olan-

(1) 1014 S. Sayılı basmayazı 24.4.1980 tarihli 
53 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

lar ve görevleri nedeniyle güvenliklerinin korunması 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılanların, görevleri sı
rasında veya görevlerinden dolayı ya da görevleri so
na ermiş olsa bile bu görevleri nedeniyle yaralanma
ları halinde ödenecek nakdi tazminatın ve bu yüzden 
sakat kalmaları veya ölmeleri halinde ödenecek nakdi 
tazrrtinat ile birlikte bağlanacak aylığın uygulama esas 
ve yöntemleri bu kanunla düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapsam r 
Madde 2. — Bu Kanun; 
1. Jandarmaya mensup veya Jandarmada görev

li subay, astsubay, uzman jandarma, erbaş ve erlerini; 
Polis amir ve memurları ile çarşı ve mahalle bek

çileri ve köy korucularını; 

Gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları
nı; 

2. Güven ve asayişin korunması ile görevlendi
rilen askeri birliklerin subay, astsubay, uzman çavuş, 
erbaş ve erlerini; 

3. Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerin
den yararlanmada zaruret görülen ve yetkililerce ken
dilerine bu amaca dönük görev verilen kamu görev
lileri ve sivilleri; 

4. Güvenlik ve asayişi ihlal eden eylemlere iliş
kin dava ve yargı işlemlerini yürüten sivil ve askeri 
hâkimlerle savcıları, Curnfıuriyet savcılarını, mülki 
idare amirleri ve görevleri nedeniyle güvenliklerinin 
korunmasında Bakanlar Kurulunca zorunluluk gö
rülenleri kapsar. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
2 nci madde ile ilgili olarak dünkü birleşimde 

Sayın Orhan Çalış ve Sayın Hüsamettin Çelebi jsöz 
istemişlerdi. 

Sayın Hüsamettin Çelebi önerge olarak verdik
le/ini ve açıklama istediklerini ifade buyurdular. 

2 nci madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. 

SADETTİN DBMİRAYAK (Aydın) — Söz is
tiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sadettin Demirayak söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Çalış. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 1475 sayılı 
Yasanın 6535 sayılı Yasa ile tadil edilen şekilleri ve 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki 
Kanun Tasarısı, 1929 tarihli metnin 1 nci maddesin
de amaç olarak, barışta güven ve asayişin korunması
nı esas alıyor. 6535 sayılı Yasa ile 1955'teki vaki de
ğişiklikte de aynen barışta güven ve asayişin korun
ması mevcut. 

Muhterem Komisyon ve Millet Meclisi tetkikleri 
sırasında bu amaca ilaveten kaçakçılığı men, takip 
ve tahkik etmekle görevli olanları da ilave etmiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan kanunun 1 nci maddesin
deki amaca «Kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek
le görevli olanlar» ibaresi ilave edildiği zaman, bu 
kaçakçılık hususunda biraz durmak gerekiyor. 

2 nci maddede bazı tadat yapmış; fakat yapmış 
olduğu tadatta bazı noksanlıklar tespit ediyoruz. Mil
li Savunma Komisyonunda tasarının müzakeresi sı
rasında bazı müesseseler çıkarılmış; fakat bunlara 
genel bir anlam verilmiş idi. Milli Savunma Komis
yonunun 2 nci madde ile ilgili kısmında, «Hükümet
çe sevk edilen ilk tasarı metnine ve 1475, 6535 sayılı 
yasalardaki kapsama benzetilmiştir. Ancak madde 
sonuna, (Birinci maddedeki hizmetlerden yararlan
mada zaruret görülen ve kendilerine bu amaca dö
nük görev verilen diğer kamu görevlilerini ve siville
ri) ibaresi konularak verilen bir elastikiyetle kapsam 
dışına çıkarılan kurum ve kuruluş mensuplarının ve 
hatta burada sayılmamış başkalarının da kendilerine 
tek tek ya da topluca tasarının birinci maddesindeki 
amaçlanan hizmet verilmesi halinde, tasarının kapsa
mına girmesi sağlanmıştır.» denilmektedir. 

Bütün bunlara rağmen 2 nci maddede Milli İstih
barat Teş'kilâtı görevlilerini göremiyoruz. 644 sayılı 
Milli İstihbarat Teşkilât Kanununun 3 neti maddesi

ni tetkik ettiğimiz zaman orada şöyle bir hükme rast
larız: «Milli güvenliğin korunması...» Şimdi, milli 
güvenliğin korunması Teşkilât Kanununda kendisi 
için esas kılınan bir müessesenin 2 nci maddenin kap
samı içinde ismen tasrih edilmemesini büyük bir nok
sanlık telakki etmekteyim. 

Bu bakımdan, Milli İstihbarat Teşkilâtı görevlile
rinin bu maddenin birinci fıkrasının ikinci bendine 
eklenmesi hususunda da bir önergeyi Yüksek Başkan
lığa takdim, ediyorum. Bu hususun kabulünü bilhas
sa istirham edeceğim. 

• 

1944 tarihli Türk Hukuk Lügatinin kaçakçılıkla il
gili tarifinde; «Devlete vermekle mükellef olduğu ver
gi ve resim vermemek için hile kullanmak, alım -
satımı yasak maddeleri gizlice alıp satmak ve bu su
retle menfaat temin eylemektir.» Evvelce gümrük ve 
tütün kaçakçılığına münhasır bir ıstılah gibi idi, şim
di hududu genişlemiştir. 

1944 tarihinden 1980 tarihine kadar kaçakçılığın 
şümulünde büyük değişiklikler olmuştur. 6831 sayılı 
Orman Kanununun 27 nci maddesinin son fıkrasında; 
«Damgasız ve nakliyesiz orman mahsulleri kaçak sayı
lır.» denilmektedir. Bu bakımdan da 6831 sayılı Ya
sanın gerekçesinde, orman zabıtası vazife ve salâhi
yetlerini haiz bulunan memurlar mevcut bulunmakta-

. dır. 1475 sayılı Yasa kabul edildiğinde orman korun
ması mevzuatı ayrıydı. Bilâhara 3116, 4767 ve 6831 
sayılı Yasalarla düzenlendi. 

1937 senesinden 1978 senesi sonuna kadar öldü
rülen orman muhafaza amir ve memuru 66 kişidir. 
Bunun 30 tanesi 1968 senesinden 1978 senesi sonu
na kadar öldürülmüştür. 1968 - 1978 döneminde ya
ralanan ise 126 kişidir. Biz 1 nci maddenin kapsamın
da kaçakçılığı kabul ettiğimiz zaman, orman kaçak
çılığından dolayı ilgisi bulunan «Orman muhafaza 
amir ve memurları» cümlesinin de bu tadadın içinde 
bulunmasında zaruret görüyoruz. Bu bakımdan bu 
hususta da bir önerge teklif ediyorum. 

1968 senesinden günümüze kadar memleketin gü
ven ve asayiş durumu hepimizce malum. Bu bakım
dan ceza ve infaz müesseselerindeki görevlilerin özel 
bir korunmaya tabi tutulması ve bunlar için istisnai 
bir muamele yapılmasında zaruret hissediyoruz. Aynı 
bendin içine «Ceza ve infaz kurumlarındaki görevli-
!c» cümlesinin de eklenmesi için bir teklifimiz var
dır. Her ne kadar 2 nci maddenin 3 ncü fıkrasında 
«Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden 
yararlanmada zaruret görülen ve yetkililerce kendile
rine bu amaca dönük görev verilen kamu görevlile* 
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ri ve sivilleri;...» denilmekte ve bu geniş, bir kapsamı 
ihtiva etmekte ise de, kanunun 1 nci maddesindeki 
amaca uygun, 2 nci maddede tadat edilenlerin arasın
da aynı değerde tadat edilmesi lâzım gelenler bulun
duğu kanaatindeyim. Bu hususların nazara alınması 
ve vermiş olduğum önergelerin kabul edilmesini is
tirham eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalış. 
Efendim söz sırası Sayın Sadettin Demirayak'ta. 
Buyurun Sayın Demirayak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Nakdi Tazminat Yasa Tasarısına Hükümet tekli
finin dışında, Millet Meclisince kabul edilen metne 
göre birta!kım ilaveler yapılmış bulunmaktadır. Millet 
Meclisinde kabul edilen kapsam genişletilmesi, Sena
tomuzun Milli Savunma Komisyonunda biraz daral
tılmış, İçişleri Komisyonumuzda Millet Meclisinden 
geçen metin aynen benimsenmiş, Milli Eğitim Komis
yonunda ise, Millet Meclisi metni aynen kabul edil
mekle beraber, eğitim ve öğretim kurumlarında gö
revli ve disiplin yönüyle de görev almış görevlileri de 
kapsam içerisine almış ve en son Bütçe ve Plan Ko
misyonuna gelen mevcut tasarı, Hükümet teklifinin 
dışında komisyonlardaki vaki değişikliklerin de bazı
larını benimseyerek, bazılarını kapsam dışına çıkar
mış bulunmaktadır. 

Jandarmada görevli bulunan subay, astsubay, uz
man jandarma, erbaş ve erler ile polis amir ve me
mur, gümrük muhafaza amir ve memurları ve görev
lendirilen subay, astsubay, uzman çavuş, erbaş ve er
lerin dışında, (Ki, bu tadat etmiş bulunduğum liste 
Hükümetin teklifi ve Millet Meclisinin kabul ettiği 
anametindir;) Bütçe ve Plan Komisyonu, çarşı ve ma
halle bekçilerini de kapsam içerisine almış. Bununla 
beraber köy korucularını da almış ve ilâveten, diğer 
komisyonlarda bazıları kabul edilen, bazıları kabul 
edilmeyen askeri ve sivil hâkim ve savcılarla beraber, 
mülki idare amirlerini kapsam içerisine almıştır. 

Bütçe ve Plan Komisyonunda kabul edilen met
nin, askeri hâkim ve savcılarla ilgili kısmını okuduğu
muz zaman, bir nevi tekrarını da gövmekteyiz. Şöyle 
ki, 4 No. lu bentte; «Güvenlik ve asayişi ihlâl eden 
eylemlere ilişkin dava ve yargı işlemlerini yürüten si
vil ve askeri hâkimlerle savcıları...» demektedir. As
lında askeri hâkim ve savcıların hangi görevleri ya
pacağı kendi kanunlarında belirtilmiş bulunmaktadır, 
Burada tekrar etmeye gerek olmadığı kanısındayız. 

25 . 4 . 1980 O : 1 

Kaldı ki, «sivil ve askeri hâkimlerle savcıları» de
yimini kullandıktan sonra, hemen peşinde, «Cumhu
riyet savcılarını» da eklemektedir. Ülkemizde güya 
Cumhuriyet savcıları ayrı bir müessese, sivil savcılar 
ayrı bir müesseseymiş gibi bir görünüm doğurttur
muş bulunmaktadır. 

O nedenle bunda bir yanlışlığın mevcudiyeti gö
zükmekte. Dolayısıyla bu yönüyle grubumuzdan dört 
arkadaşın imzasıyla verilmiş önergemiz de mevcut
tur. O önergemizin doğrultusunda düzeltilmesinde 
fayda vardır. 

Bunun yanı sıra, köy korucularını kapsam içine 
almışken, ülkemizde umumiyetle kaçakçılık, denizle
rimizin kenarlarında bulunan ormanlık sahalardan 
yapılmaktadır. Süratli motorlarla getirilen kaçak si
lahlar, ormanlık bölgelerden ülkemizin içerisine so
kulmakta ve Anadolunun içine kadar sokularak, te
rörist eylemlerin içerisinde kullanılan silahların ra
hatça el değiştirmesine imkân sağlamaktadır. 

Bu sahillerimizde yapılan kaçakçılığı, gümrük mu
hafaza memurlarımız veya jandarmamız veya asker
lerimiz bu yönüyle, kaçakçılığın bizzat yapıldığı or
manlık sahaların içerisine girememiş olmaları, girme 
zorlukları nedeniyle buralarda bizatihi görevli bulu
nan orman bakım muhafaza memurları bulunmakta
dır. Yasaları uyarınca bunlar silah taşımaya da yetki
li kimselerdir ve devamlı jandarmalarla, gümrük mu
hafaza memurlarıyla bu silah kaçakçılarının veya 
benzeri kaçakçıların yakalanmasında işbirliği yapmak 
suretiyle önlemler almaktadırlar. Bu önlemlerin alın
masında o teröristlerle veyahutta bu kaçakçılarla si
lahlı çatışmaya giren oradaki gümrük muhafaza me
mur veya jandarmamız farzımuhal şehit düştüğünde 
onlara bu Yasayla "tazminat ödeyeceğiz; ama aynı yer
de, aynı şeyin önlenmesinde yardımcı olan orman 
muhafaza memurunun şehit düşmesi halinde onu Nak
di Tazminat Yasasının dışında bırakmak mantıki ol
mamaktadır. 

Bu nedenle orman muhafaza memurlarının kap
sam içerisine alınması yönünde de önergemiz mevcut
tur. O önergemiz doğrultusunda işlem yapılmasında 
ve kapsam içerisine alınmasında zorunluluk görmek
teyiz, 

Bununla beraber ceza infaz kurumlan Millet Mec
lisinde ve diğer bazı komisyonlarımızda kapsam içe
risine alınmış bulunmaktadır. Ceza infaz kurumlan 
suçun işlenmesinden, suçun yargılanması ve sonuç
landırılmasına kadar devam eden bir silsile içerisinde 
görev alınan bir yer bulunmaktadır. Dün belirlediğim 
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şekliyle bugün cezaevlerimiz bir nevi terörist eylem
lerin yapılabilmesi için bir nevi eylem alanı, plan ala
nı haline getirilmiş bulunmaktadır. Geçirdiğimiz yıl
larda ve aylarda bazı olaylarla karşı karşıya geldik. 
Bazı teröristler kendi terörist arkadaşlarını kurtarmak 
için cezaevlerine saldırmak suretiyle silahlı eylemlerde 
bulunmak suretiyle cezaevlerinin gardiyanlarını, ce
zaevlerinin müdürlerini veya diğer mensuplarını öl
dürmek suretiyle içerideki teröristleri dışarı çıkarmak 
için birtakım çaba içerisinde bulunmaktadırlar. Do
layısıyla bir nevi cezanın infazında nazım rolü oyna
yan mahkemelerin verdiği kararları uygulayan ve te
röristlerin uzun zaman içerisindeki yaptıkları fiille
rin sonuçlarının görevlerini üzerine alan ceza infaz 
kurumu görevlilerinin de bu kapsam içerisine alınma
sında zorunluluk vardır. Bu nedenle de önergemiz 
mevcuttur. O doğrultuda oy verilmesinde fayda ola
cağı kanısındayız. 

MİT mensuplarımızın da bugün isabetli çalışıyor
lar veya çalışmıyorlar konusu ayrı bir değerlendirme
ye tabi tutulmak gerekir. Ama şu gerçektir ki, bugün 
ülkemizde MİT mensuplarının da peşine teröristlerin 
düştüğü ve ülkemizde MİT mensuplarının da şehit 
edildiği bir gerçektir. Bunlar da asayişin korunma
sında, Devletimizin ve Milletimizin birtakım terörist 
eylemlerle karşı karşıya gelinmesinde ipuçlarının ya
kalanması için çaba gösteren, Devletçe görev verilen 
kimselerdir. Bunlara karşı işlenen fiillerden dolayı 
bu MİT mensuplarının Bütçe ve Plan Komisyonun
da kapsam dışında tutulmuş olması dikkati caliptir. 
Millet Meclisi ve diğer komisyonlarımızda kapsam 
içerisinde tutulmuştur ve o doğrultudaki önergemize 
de oy verilmesini arzu etmekteyiz. 

Belediye zabıta amir ve memurlarıyla beraber it
faiye amir.ve memurları Millet Meclisi metninde, bu
nun yanı sıra bazı komisyonlarımızda da kapsam içe
risine alınmıştır. Bugün pökçok uygulamaları gör
mekteyiz. Teröristler bazı hallerde cinayet işlemekle 
beraber. Devletin gücünü bir nevi ortadan kaldırmak, 
Devlete karşı güveni ve itibarı sarsmak bakımından 
da anayollarda, caddelerde, bazı sokak aralarında 
araba lastiklerini, arabaları yakmak suretiyle hatta bi
naları yakmak suretiyle Devlete karşı olan güveni sars
ma eğilimindedirler. Bu büyük yangınları söndürmek 
için gayet taniiki Devletin jandarmasının veya poli
sinin arazözü veya bunları söndürücü aletleri ellerin
de bulunmaktadır. Ama Devletimizin jandarması, po
lisi, subayı veya diğer görevlileri belediyenin itfaiye
sinin amirlerine, memurlarına, zabıta memurlarına ge-

I rektn emri vermek suretiyle bu nevi yangınların 
söndürülmesine kendilerinden yardım istemektedirler. 
Bu yangınların söndürülmesi sırasında gayet tabii ki, 
yine bazı yerlerde uygulamalarında gördük, arazöz-
lerin hortumlarının kesilmesini yapan yine birtakım 
teröristler de bulunmakta ve bazı belediye zabıta amir 

I ve memurları ile beraber itfaiye erlerini de, bu hiz
metlerini görmelerine mani olmaları bakımından ey-

j kmlere girişerek öldürmek yöntemi içerisine girdik-
I leri de bir vakıadır. 

Bu nedenle asayişin korunması bizatihi cana karşı 
I değil, mala karşı da bir nevi asayiş korunmuş olur 

ve daha büyük tehlikelerin doğumunu önlemek bakı-
I mından da itfaiye erlerimiz görev anında vurulmak-
I tadırlar. Görev anında vurulan bu belediye zabıta 
I amir ve memurları ile beraber itfaiye erlerinin de, Mil-
I let Meclisi metninde olduğu gibi ve bazı komisyon-
I 1 arımızda kabul edildiği şekli ile kapsam içerisinde 
I tutulmasında zorunluk olduğunu görmekteyiz. 
I Bu şekli ile yasalaşması halinde, nakdi tazminat 
I yönü ile ülkemizde asayişin korunmasında ve birta-
I kim hizmetlerin de görülmesinde feragatle, cesaretle 

kamuda çalışan kimseler çalışma imkânlarını bula
caklar ve yarınlarından endişesiz, huzur içerisinde 

I bu hizmetlerini görürken cesaretle olayların üzerine 
I gitme imkânını bulabileceklerdir. 
I Bu nedenle verilmiş bulunan önergelerin destek-
I lenmesini arzu eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirayak. 
I Sayın Güven, buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Baş-

J kan, sayın üyeler; 
Bütçe - Plan Komisyonunda maddenin bu şekle 

I dönüşmesindeki anailkeleri belirtmekte yarar görü-
I yorum; çünkü sonuç itibariyle bu değişiklikler az ev-
I vel kabul ettiğimiz 1 nci maddenin ilkeleri ile çelişir 
I bir niteliğe dönmektedir. 
I 1929 yılında güven ve asayişin korunması nede-
I niyle temel ilke alınan ölüm. yaralama, malul kalma-
I Jarda tazminat verilmesi esas görülmüş. 1956 yılında-
I ki değişiklikle bu ilke yine muhafaza edilmiş, haklı 
I olarak bir konu daha ortaya getirilmiş. Kaçakçılık, 
I özellikle silah kaçakçılığı hudut boylarında yapılan 
I kaçakçılık (Ki, bugün ithalata denk miktarda mal dı-
I şandan Türkiye'ye kaçak olarak girmektedir) bu 
I hem milli ekonomiyi tahrip, hem de özü itibariyle 
I emniyet ve asayişi de etkilemesi nedeniyle güven ve 
I asayişin korunması ile bir tutularak düzenlemeler hep 
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böyle yapılmıştır, Düşünün ki, Romanya'dan gelen 
bir motor, bir gemi 20Q milyonluk 300 milyonluk ka
çak mermi ve silahı Türkiye'ye sokmaktadır. Bunun 
bizatihi kaçakçılık olduğu kadar güven ve asayişi de 
ihlâl eden bir konu olması nedeniyle haklı olarak dü
zenleme, güven ve asayişin korunması^ kaçakçılığın 
men ve takibi; tüm ilkeler baştan beri hep böyle gel
miştir. Hatta ve hatta Hükümet teklifini de okursak 
o da aynıdır. Güven ve asayişin korunması, kaçak
çılığın men ve takibi. Buna göre aynen ikinci mad
denin düzenlenmesi getirilmiştir; fakat Millet Meclisi 
kanadında, bizde parlamenter olarak daima her konu
da her gruba bir şeyler verme eğilimi vardır da, so
nuç itibariyle Devlet bütçesini ilgilendiren bu konu
da kaynak arama eğilimleri kesinlikle yoktur. 

ikincisi; bir işi tamir edeyim derken, esas orada 
hakiki emeği geçen, sonunda canı giden, ömrü boyu 
sakat kalanla o nitelikte hiç olmayan bir işte sakat 
kalanı bir tutma gibi bir haksızlık da getiririz. Adam 
anarşide ayağını kaybetmiş, canını kaybetmiş, bir de 
normal görev içerisinde tüm Türkiye'deki kamu me
murlarını ilgilendiren kendi göreviyle ilgili, asayiş 
ve emniyetle ilgili olmayan, bu dediğim nitelikle ka
çakçılıkla ilgili olmayan bir görev nedeniyle sakat 
kalanla, canını veren veyahut bir silah kaçakçılığın
da büyük çapta, hudutlarda milyonluk bir kaçakçı
lıkta ayağını kaybedeni, kolunu kaybedeni bir tutar
sak. asıl o davada kavga veren, canını ortaya koya
na haksızlık etmiş oluruz. Nitekim, Millet Meclisi 
metninde ne denmiş?.. Millet Meclisinde şu yapıl
mış: 

«Barışta güven ve asayişin korunması, silah da 
dahil her türlü kaçakçılık» denmiş. 

«Her türlü kaçakçılık» dedin mi onun içine vergi 
kaçakçılığı da girer, şu da girer, bu da girer. Bu de
fa Yasanın temel ilkeleri tamamen bir tarafa atılmış. 

Biraz evvel kabul ettiğiniz metinde Komisyonu
muz bunu enine, boyuna tetkik etti, ittifakla bir nok
taya geldi. «Her türlü kaçakçılık demek suretiyle as
lında bu sulandırılmış olur. Komisyonumuzda ne ya
pıldı: «Barışta güven ve asayişin korunması, kaçak
çılığın men ve takibi» dendi. 

Şimdi, «Her türlü kaçakçılık» denirse, gayet ta
bii onun altına orman kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı 
diğer kaçakçılıklar hepsi girecek. Bu «Her türlü ka
çakçılık» ibaresi Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desinde bulunmaktadır. 

Şimdi, karşımıza ne çıkacak: Somut örnekler. De
min bahsettiğim gibi, güven ve asayişin korunmasın-
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1 da hayatını ortaya koymuş, ölmüş; onun varislerine 
tazminat verilecek. Sakat kalmış, kendisine tazminat 

I verilecek. Bir de herhangi bir ormanda 200 metre 
j kare kaçak tarla açmış veyahut iki yük kaçak odun 
{ kesmiş, getirirken orman koruma bekçisiyle arala

rında bir olay olmuş. Şimdi, bu olaydaki kaçakçılık
la güven ve asayişin korunmasında hayatım kaybe-

I denin, milyonluk silah kaçakçılığı yapanın, milyo-
luk oto parçasını kaçak olarak Türkiye'ye sokanın 
durumunu bir tutarsak, o zaman asıl Yasayı temelin-

I den bu şekilde saptırmış oluruz. Bu nedenle bu dü-
I zenleme yapıldı. 

I «Her türlü kaçakçılık» dedin mi, orman kaçakçı
lığı, vergi kaçakçılığı ve binbir türlü kaçakçılık bu-

I nun içine girer. Bu bakımdan, Yasada esas amaç ba-
I rış ve güvenlik gibi son derece önemli ve demin bah

settiğim özellikle silah kaçakçılığı konularında görev 
verenleri onurlandırma ve onların çocuklarını mağ-

I dur etmemek gibi ulvi bir gaye varken, bunun yanı 
I sıra adi kaçakçılıkları, vergi kaçakçılıkları vesaireyi 

buraya getirirsek, Yasayı temelinden zedelemiş oluruz. 
Bu amaçla bu düzenleme yapıldı. 

Şimdi, kıymetli dostlarım izahlarını yaparken bir 
I konu üzerinde durdular, «Efendim, filan filan grup-
I 1ar kapsam dışı bırakıldı.» dediler. 

Kapsam dışı bırakılma diye bir şey yok. Şimdi 
I biz şu görüşten hareket ettik: 

1. Yasanın amacı güven ve asayişin korunması. 
Güven ve asayişin korunmasıyla görevli olanları 

yasalar tarif etmiş Burada bunlar kimlerdir, saymış: 
Jandarmaya mensup veya jandarmada görevli su
bay. astsubay, uzman jandarma, erbaş ve erler, po
lis amir ve memurlarıyla çarşı ve mahalle bekçileri. 
Bunları Yasa saymış. Yasanın saydığı kişileri aynen 
oraya aldık. 

2. Kaçakçılığın men ve takibi. 
Kaçakçılığın men ve takibiyle görevli olanları da 

saymış; Gümrük muhafaza memur ve amıirfıeri, yuka-
I rıda bahsettiğimiz asayiş ve güvenlikte görevli olan 

kişiler. Onları da saymış. 

Şimdi haklı olarak arkadaşlarım burada dile ge
tirdiler, Komisyonda da dile getirdiler, hatta aklımı
za geıllmıeyeıı bazı kesimliler var -ki, emniyet, asayiş ve 
güvenlikte bizatihi görevlidirler., Bunllan birer birer 
tadat etmeye kalkarsak, buruların bir kısmını unutabi
liriz, unutuyoruz. Bu. bir. 

ikincisi, bugünün şartları dolayısıyla emniyet ve 
I asayiş nedeniyle en çok mağdur olanlar öğretmen ke-
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simidir. Yarın öyle bir durum olur ki, öğretmen ke- I 
simi olmaz da, mesela tarım kesimi olur. 

örneğin aklımıza -gelen durum: Türkiye'de bir j 
toprak reformunu uygulamaya başlayalım. Bunun 
getirdiği sorunların çözümünde mutlaka ve mutlaka 
Türk köylüsü toprağına ve arazisine son derece bağ
lı olması nedeniyle emniyet ve asayişle ilgili birçok 
olaylar çıkabilir. Şimdi, biz onları buraya koymadık, 
burada yok. Bu Yasa çıktı mı, Bakanlar Kuruluna 
yetki vermek suretiyle bu tip haksızlıklara meydan 
verilmemesi için, bunlar da kapsam içine alınacak- I 
lardır. 

Şimdi, kıymetli arkadaşlarım derler ki, «MİT I 
mensupları ve diğer bazı görevliler bu Yasa kapsa
mına alınmamış.» I 

Hayır. Bakanlar Kuruluna bu yetki bunlar için 
veriMyor. Bakanlar Kurulu, emniyet ve asayiş gö- j 
revülerinin hepsini böyle sıralayıp alacak. Yasa, üçün
cü ve dördüncü fıkrasında bu düzenlemeleri yapmak 
suretiyle gerek burada arkadaşların bahsettikleri, ge
rek ileride düşünülebilecek asayiş ve emniyette görev
li tüm kişilerin listesini düzenlemeye sokmuş olacak
tır, 

Şimdi, bir ince hassas noktaya Sayın Demirayak I 
arkadaşımız temas etti. Dediler ki, «Güvenlik ve asa- I 
yişi ihlal eden eylemlere ilişkin dava ve yargı iş- I 
lemlerini yürüten sivil ve askeri hâkimler ve savcı
lar...», ondan sonra da dediler ki, «föir de ayrıca sav- I 
cılar». Buradaki incelik şurada. 

Türkiye'de gerek askeri kesimde, gerek sivil ke- I 
simde, farzedelim 7 - 8 bin tane hâkim ve savcı var
dır. Bunların hepsi asayiş ve emniyetle ilgili davala- I 
ra bakmıyorlar. Ancak bakanları, bu davalarla gö
revli olanları saydık; fakat onun ötesinde Cumhuri- I 
yet savcılarının özel bir durumu var. Cumhuriyet 
savcısı durumu itibariyle asayiş ve emniyet ile biza- I 
tihi görevlidir. O halde, dava ile ilgili olup olmaması- I 
na bakılmaksızın tüm Cumhuriyet savcılarını da koy- I 
mak zoruntuğu doğdu. Bu mantığın gereği, işin ge- I 
reği, yasanın gereği. Yasa zaten emniyet ve asayişte I 
görevli olanları saymış. Cumhuriyet savcıları, idare I 
amirleri de bu maksatla bu kapsam içerisine alınmış- I 
lardır. I 

Şimdi, takdir gayet tabii ki, Yüce Senatonun ola- I 
cak. Yalnız, düzenlemeyi, 1 nci maddeyi «Her türlü I 
kaçakçılık» (Ki, haklı olarak bu üst daraltma yapıl- I 
mıştır) doğrudan doğruya Yasanın amacına uygun I 
olarak güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men I 
ve takip gruplarına hasrettikten sonra; (Kaçakçılı- ] 

I ğın men ve takibi Yasanın hukuksal yönü 1918'dir 
genellikle) Şimdi 1918 kapsamı ile ilgililer yukarıdaki 

i maddede kabul edildikten sonra, bunun kapsamı dı
şına çıkan, meseli Vergi Kanunu, mesela Orman Ka
nununda getirdiği kaçakçılıkları da buradan yararlan
dırma, doğrudan doğruya yasaların eşitlik ilkesine 
de ters düşer. Peki, orman memuru görevi itibariyle 
yaralandı; Allah göstermesin, öldü. Zaten o yasada 
onlar için verilen şeyler var. Bu kesim ekstradan ve
rilen bir şeydir. O bakımdan, «Orman memuru asa-

I yiş ve emniyetle ilgili olursa».. Zaten, Bakanlar Ku
ruluna verilen yetki, eğer orman memurlarının du-

I rumunda böyle bir şey varsa kategoriye alır, onu da 
halleder. O yol kapanmamış; ama orman memuru, 

I diğer vergi memuru emniyet ve asayişle ilgili olma
yan, kaçakçılıkla ilgili olmayan. Yasanın 1 nci mad
desinde öngördüğü kaçakçılıkla ilgili olmayan ko-

I nulardan dolayı başına bir sıkıntı gelmişse bu yerden 
yararlanması, Anayasanın ve tüm yasaların eşitlik il
kelerine de aykırı düşer. 

Bakıyorum ki, Hükümet teklifi de aynı bu siste-
I matik üzerine getirilmiş ve nitekim, ikinci maddesi-
I ni orada okuduğumuzda, şu değiştirilmek istenen MİT 

mensupları, orman mensupları, görevleri nedeniyle 
I ceza ve tevkif evleri; bunlar da hakikaten önemlidir. 
I Kaldı ki, zaten Bakanlar Kurulunun kararının baş 
I listesine alınacak kişiler zaten bunlardır. Bakanlar 

Kurulu bunları alacaktır listesine, alması lazımdır. 
I Bakanlar Kurulu kararıyla gelecek bunlardır. Bunun 

dışındaki başka kimseler gelmeyecektir ve zannede-
I rim, sistematiğe de hukuk tekniğine de uygun bir dü-
I zenleme vardır kanımca. 
i Bu bakımdan, Komisyonun metni bu anlayış ha-
I vasi içerisinde yapılmıştır. Olduğu gibi kabul edilme-
I sinde fayda olduğu kanaatimi arz eder, saygılarımı 
I sunarım efendim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
j Efendim, söz sırası Sayın Ahmet Demir Yüce'nin. 
I Buyurun Sayın Demir Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
I Başkan; Hasan Güven Bey benim söyleyeceklerimi 
I söylemiş oldular. Benim konuşmam zait olacak, vaz-
I geçiyorum. 
I BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Teşekkür ederiz 
I efendim. 
I Sayın Tahtakılıç, 

AHMET TAHTAKILTÇ (Uşak) — Sayın Baş-
J kan, değerli arkadaşlar; 
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Biz kanun yapma yolunda ilerden beri büyük bir 
hatadan kurtulamamışızdır. Her özel durumu kap
sayacak kanun yapmak gibi, her özel kişiyi içine ala
cak kanun yapmak gibi çağdaş kanun ve prensipleri
ne, devlet idaresi kurallarına uymayan bir yolu yıl
lardan beri geçmekteyiz. Bugün sayısız kanunların 
mevcudiyeti, ek kanun sistemiyle hep olayları ayrı ay
rı ayrııntıiliarıylıa kapsayan kanun maddeleri düzenle
mek gibi bir yanlışlıktan kurtulamamışızdır. 

Bu Kanunun temelli ve şu anda yen/iden bir değişik -
Hk yapılmasının nedenini iyice tespit adedim. Olıağaın-
üstü bir güvenlik durumu, yani normal güvenlik me
selelerinin dışına çıkan, normal asayiş dizisinin için
de bulunmayan olağanüstü türlü nedenlerle birtakım 
olaylarla karşı karşıyadır toplum. Bu toplumda vazi
fe görenlerin evvelden tehlikeyi üzerine aldıklarını ve 
çoğukez öldürülmekte olduklarını, hayatlarına kıyıl
dıklarını, kişiliklerine ve yaşam güçlerine kıyıldıkla
rını görerek yeni bir tazminat kanunu çıkarmayı uy
gun görüyoruz. Ben de bu kanaatteyim. 

Arkadaşlar; 
Çağdaş hukukta, özel hukukta haksız fiilden do

layı tazminat davası açmak yolu açıktır. Devlet hu
kukunda da, görev nedeniyle herhangi bir surette 
beden ve hayat kaybına uğrayanlar hakkında her ka
nun kesiminde türlü maddeler öngörülmüştür, tazmi
natlar öngörülmüştür. 

Şimdi biz bu Kanunu ele alıyoruz. Aman efen
dim unutulanlar var. Kim?.. Köy bekçisi. Unutulan
lar var. Kim?.. Mahalle bekçisi. Unutulanlar var. 
Kim?.. İtfaiye görevlileri. Böylece, olağanüstü halle
ri kapsayan ve olağanüstü bir olayı önlemek için gö
revli insanları bırakıyoruz, bütün bir şeyle yeniden 
bir devlet hayatına kadar sürecek bir kanun yapmaya 
kalkıyoruz. 

Arkadaşlar; 
Çağımızda prensipler konur, kurallar konur, öl

çüler konur. O kurallar olaylara uygulanır. Onun için 
arkadaşlarımın burada hepsine saygı gösteriyorum. 
Hasan Güven arkadaşım, temelinde benim görüşle
rimi az çok açıkladılar, ben de size Kanunun kap
sam maddesini ele alarak, bu kapsamdaki kaçakçılık 
üzerinde duracağım. Hepimiz biliyoruz ki, bu kaçak
çılık maddesi esas itibariyle silah kaçakçılığını kap
sıyor. Onun dışındaki kaçakçılığı; dediğiniz gibi, kap
sam içerisinde görürseniz, arkadaşlar bu Kanun, 
içinden çıkılamaz, hatta yürürlüğe konamaz Kanun 
haline gelir. Onun için rica ediyorum, aceledir; bu
gün ayın 25'i, dün açıklandı. Bugün, Senato bir ka-

j rar vermezse Kanun şeklen yasalaşacak. Böyle bir 
sonuca varmamak için kapsam maddesine bağlı ka
larak ikinci maddeyi bu nedenle görevliler, görevlen
dirilenler veya görev yapanlar şu ölçüde tazminata 
bağlanır diye bir prensip koyalım. Bu işi, böylece 
tıpkı silah maddesinde olduğu gibi, belediye başka
nının da vazifesi önemlidir, ona da silah verelim, fa
lana da silah verelim gibi bir yanlışlığa düşmeyelim. 

I Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tahtakıhç. 
Buyurun Sayın Ertem. 
ERGÜN ERTEM (Ankara) — Sayın Başkan, de-

I ğerli arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan bu önemli yasa hakkında sa-

I yın üyeler, kendilerine göre haklı önerilerde bulun-
I muşlardır. Bu önerileri saygıyla karşılıyorum. Yal

nız Genel Kurulda bu Yasayı görüşürken, kapsamı-
I nı genişletme temayülü belirmiştir. Bu Yasanın uy

gulanmasında çeşitli zorluklar çıkartma istidadı gös
termektedir. Bu bakımdan, ileri sürülen çeşitli öneri 
ve düşünceleri değerlendirirken konunun mali yönü 

I hakkında bilgi sahibi olmamızda yarar ve hatta zo-
I runluk vardır. Bu bakımdan, Sayın Hükümet ve Ko-
I misyona bu verilen önerilerle ilgili olmak üzere su-
I allerim vardır. Bunların cevaplandırılmasını arz ve 

teklif ederim: 

I Hükümetin, Meclise sunduğu şekliyle tasarının 
I tahmin edilen mali yükü ne idi?.. Önümüzdeki, şek-
I liyle ne olmuştur?.. Burada ileri sürülen öneriler ka

bul edilirse, getireceği ek yük ne olacaktır?.. 
I Tasarının ilk şekliyle bundan yararlanacak top-
I lam memur sayısı ne idi? Öneriler kabul edilirse ne 
I olacaktır?.. 
I Bu suallerin açıklıkla cevaplandırılması ve bu ce-
I vapları öğrendikten sonra, bu öneriler hakkında ve-
I receğimiz oy da bize ışık tutması bakımından önem 
I görüyorum. Bunların cevaplandırılmasını saygıyla 
I arz ve teklif ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz S^yın Ertem. 
I Efendim, başka sorular daha var. Sayın Komis

yon ve Sayın Bakan; onları konuşmalar bittiği za-
I man tekrar zabıtlara geçirip size tevcih edeceğiz. Lüt-
I fen hep beraber cevaplarsınız, 
I Buyurun Sayın Cüceoğlu. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 
I muhterem arkadaşlar; 
I Biraz evvel bu Kanunun birinci maddesini Yüce 
I Senato kabul etmiş bulunmaktadır. Bu maddede, Ka-
I nunun amaçlarından bahsederken kimlerin bu Ka-

79 — 



C. Senatosu B : 54 25 . 4 . 1980 O : İ 

nuradan faydaJiaınması zorunlu olduğu hükmünü bu ka
bul ile biz tescil etmiş bulunmaktayız. 

Şimdi, birinci maddeyi okuyorum : «Barışta, gü
ven ve asayişi korumak kaçakçılığı men, takip ve 
tahkik etmekle görevli olanlar...» Bunların kimler ol
duğu, bu görevi kimlerin yapacağı özel kanunlarla 
zaten belirtilmiştir. Benim inancım odur ki, ikinci 
maddeye lüzum yoktur. 2 nci maddede biz, bu kap
samı tadat ederken birtakım yanlışlıklara gitmek zo
runluluğu ile karşı karşıya bulunmaktayız; bu da bir
takım kargaşalara sebep olacaktır. 

Bu nedenle benim görüşüm, 1 nci madde kabul 
edildikten sonra, 2 nci madde lüzumsuzdur; bu mad
denin metinden çıkarılması yönünde olacaktır. Öner
gemi takdim ediyorum, kabul edilirse biraz evvel içi
ne girdiğimiz tartışmalara, gerekçelere hiç bir lüzum 
kalmayacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cüceoğlu. 
Efendim, 2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok, 
Sayın üyeler, Sayın Hüsamettin Çelebi yazılı ola

rak Başkanlığa bir sual vermiştir. Tutanaklara geçi
rilmesi ve cevaplandırılması için sunuyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1014 Sıra Sayılı tasarının 2 

nci maddesinin sonunda: 
«Ve görevleri nedeniyle güvenliklerinin korunma

sında zorunluluk görülenleri kapsar.» denilmektedir. 
Bu ifadenin, güvenlikleri polis.ya da bekçilerce 

korunan yöneticiler, bilim adamları, partiler ve gaze
tecileri kapsayıp kapsamadığı hususunda Hükümet 
ve Komisyonun açıklama yapmasının sağlanmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Bakan, ko
nuşmalar esnasında Sayın Ergün Ertem iki konuda 
açıklama istedi. Birincisi, mali portesi Hükümetin 
tasarısında nedir. Millet Meclisindeki şekliyle nedir, 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunda 
kabul edilende nedir?. 

İkinci sorusu, kadro olarak ilk şekliyle kapsam 
nedir, bugünkü haliyle kapsam nedir?.. 

Ondan sonra da Sayın Çelebi 2 nci maddenin son 
fıkrasının açıklığa kavuşturulması hususunda sualler 
tevcih ettiler. 

Gerek bundan evvelki görüşmelere, gerek bu soru
lara cevap vermek üzere, Sayın Toptan buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon-
I guldak Milletvekili) — Buradan arz edebilir miyim 

etendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Sayın Başkanım, Sayın Er
gün Ertem'in sorularına şu anda sağlıklı bir cevap 
verme imkânımız maalesef yok. Çünkü, tasarı 1968'e 

j kadar geri gidiyor. Kesin, sağlıklı bir rakam verebil
mek için 1968'den bu yana Kanun tasarısının veya 
şu haldeki şeklinin kimleri, kaç kişiyi kapsadığı hak
kında kesin bir bilgi vermek maalesef mümkün de
ğil. 

Ayrıca hizmet sürelerine göre de mali porte deği
şeceğinden o da kesin ve sağlıklı bir rakam vermemi
zi şu anda engelliyor efendim. 

I Arz ederim. 
j BAŞKAN — Yani, Sayın Ertem'in sorularına şu 

anda cevap verme olanağınız yok, 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Sağlıklı bir cevap verme ola
nağımız yok. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ertem. 
ERGÜN ERTEM (Ankara) — Sayın Başkanım, 

Hükümetin, getirdiği tasarı hakkında ne kadar mali 
I yükü vardır ve ne kadar kadroyu kapsıyor bunları 

bilmesi lazımdır. Eğer bilmek... 

BAŞKAN — Anlıyorum, bir saniye efendim. 
I Sayın Toptan, Sayın Ergün Ertem, şöyle bir soru 

soruyorlar. Hükümet bu tasarıyı getirirken o ana ka
dar ve o şekliyle acaba bir mali porte saptamışlar mı
dır?.. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Efendim, kesin bir rakam 
tespit edilmedi. 

BAŞKAN — Tespit edilmedi; peki efendim. 
Sayın Çelebi'nin bir sorusu vardı efendim. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Efendim, izin verirseniz o ila-

j ve edilen kısım Yüce Senatonun ilgili Komisyonun-
I da eklendi; buna Komisyon ilgilisi arkadaşımız ce-
I vap versin. 

BAŞKAN — Tabi efendim. 
I Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Sayın Bakanın da izah buyurdukları 
gibi, önceden bu meseleleri tespit ederek mali bir 
porte tespit etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Efendim, onu cevapladılar. Sayın 
Çeîebi'nin.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KAlRAAĞAÇLlOĞLU <( Afylon karahisar) 
— Aynı konuya 'iştirak ettiğimizi ifade etmek isti
yorum. 

Yalnız bu tasarıyla M'eclisten gelen metinle ara
daki farkı ifade etmek istiyorum. Sanıyorum ki, Sa
yın Çeîebi'nin öğrenmek istedikleri konulardan bir 
tanesi de bu idi. 

iBAŞKAN — Efendim, Sayın Çelebi şunu soru
yor: «...ve görenleri nedeniyle güvenliklerinin ko
runmasında; zorunluk görülenleri kapsar» yani Ba
kanlar Kurulu görevleri gereğince bazı insanları, 
'Bakanlar Kurulu kararıyla bazı görevlileri kapsam 
içerisine alacak. Bu nedir, nasıl uygulanacak?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, bu Kanunun temel esprisi anarşi 
ile ilgili hadiselerde güvenlik kuvvetlerinin hizmet
te daha büyük bir yüreklilikle hizmete atılmalarını 
temin etmek ve herhangi bir kaza esnasında geride 
bırakacakları.. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, soruyu ben 
bir daha okuyayım da; siz onu lütfedin. 

(Görüşülmekte olan 1Q14 Sıra Sayılı tasarının 
2 nci maddesinin sonunda «..ve görevleri nedeniyle 
güvenliklerinin korunmasında zorunluluk görülen
leri kapsar.» denilmektedir. Bu ifadenin güvenlik
leri polis ya da bekçilerce korunan yöneticiler, bi-
'Km adamları, partililer ve gazetecileri kapsayıp. 
kapsamadığı hususunda Hükümet ve Komisyonun 
açıklama yapması.) Soru açık. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Bu Bakanlar Kurulunun takdiri içerisinde değer
lendirilecek bir konudur ve hadiselerin yeni boyut
lara ulaşması halinde, Bakanlar Kurulu bu konuda 
karar verme yetkisine bu tasarıyla haiz olmaktadır. 
(Binaenaleyh, Bakanlar Kurulunun takdiri içerisinde 
değerlendirilebilecek diyebiliriz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan; 

Sayın Komisyon Sözcüsünün, benim soruma son 
anda verdiği ifade aslında çok tehlikeli ve çok kap
samlı; takdire bağlı oluşu sebebiyle ileride bütçeyi ve 
Devleti fevkalâde büyük sorunlar karşısında bıraka
cak bir metinle karşı karşıya olduğumuzu ortaya er-
k artmaktadır. 

Şimdi bir defa maddenin yazılış tarzı itibariyle 
mutlaka korunmalarında Bakanlar Kurulunca zorun
luluk bulunduğu karara bağlanan kişiler olduğu 
ifadesi çıkmıyor; bundan evvelkiler için de, bundan 
Sonrakiler için de çıkmıyor. 

Şu anda Türkiye'de ve mesela sadece Ankara-
da 70)Q - 800 kişinin bekçi veya polis marifetiyle, 
kapılarında bekçi veya polis bekletilerek güvenlik
lerinin korunmakta olduğunu biliyoruz. İstanbul' 
da bu daha çok, başka illerde daha çok. Hatta da
ha ileri giderek söyleyeyim; görevleri sebebiyle ko
runuyor insanlar; yani siyasi kanaatleri sebebiyle 
bazı insanlar korunuyor. İl başkanı, ilçe başkanı, 
ilçe idare kurulu üyesi gibi.. Bunların hepsini top-
larsak, bütçemiz yeniden belki de yüz binleri bulan 
bir şeyle karşı karşıya gelecek. Efendim, hepsi öl
mez bunların denilemez. Bunda kimin öleceği, ki
min ölmeyeceği belli değil bir. Ayrıca takdire bağlı 
olarak mekanizma işleyeceği için, ileride falan ada
mın güvenliğini korumayı ben zorunlu görüyorum 
denilebilir veya başına böyle bir felâket (Allah sak
lasın) gelen adamın, ben zaten öyle düşünmüştüm, 
bunun çoluğuna çocuğuna bakmak durumunda
yız gibi sakıncalar ortaya çıkar iki. 

Ben sanıyorum ki, bu maddeyi bu metni redak-
te etmek ihtiyacı var. İleride bu belirsizlikler sebe
biyle başımıza işler açılması imkânı var, tehlikesi 
var. Sayın Komisyon Başkanının meseleyi sanıyo-
ruımki anında, sorunun ilk kendisinde uyandırdığı 
intilbaya göre cevaplandırmış olduğunu sanıyorum; 
ama derinliği'ne metnin üzerinde, ibarenin üzerin
de düşünmekte yarar var. Hele bu yazış tarzıyla 
bütçeyi ileride büyük yüklerden kurtarmak olanağı 
yoktur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelöbi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kanım, bir soru ricam var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Acaba Hü

kümet Senatodaki bu görüşmelerin ortaya koydu-
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ğu kargaşalık ve açıklıktan uzak bir tasarıyı geri 
almayı düşünüyor mu? Çünkü, müsaade ederseniz, 
nasıl olsa kanun geriye doğru daima tatbik edilece
ği için, uygulanacağı için, mağdurlara bir zarar 
gelmeyecek; olsa olsa gün zararına uğrayacağı; 
15 gün zarara uğrayacağı, bir ay zarara uğrayacağı; 
o zarar da telâfi edildiği için Kanunu geri almayı 
Hükümet düşünüyor mu? Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
'MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) Sayın 
Başkan, Komisyon olarak... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Üyemiz soruyu 
Hükümete tevcih buyurdular. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Efendim, arz ettiğim gibi, 
/biraz evvel kapsam maddesinin dördüncü bendi 
Yüce Senatonun... 

BAŞKAN — Efendim, genellikle tasarının bu 
haliyle Hükümet tarafından geri alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğimi soruyor. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
Tüzük acaba tasarıyı geri alma imkânı tanıyor mu?. 

BAŞKAN — Efendim, ben teklif sahibi (Tasarı
dır, tasarıyı geri çekmek hakkı kabili münakaşadır.) 
Sayın Üyenin, Sayın Bakana sormuş olduğu 'bir so
ruyu kendilerine tevcih ettim. Kanaatleri nedir, gö
rüşleri nedir; bunu tespit etmek istiyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Sayın Başkanım, bu safha
da tasarıyı geri almayı düşünmüyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Küttahya) — Sa
yın Başkan, Sayın Çelebi'nin tereddütlerini açıkla
ma bakımından Komisyon Sözcüsü olarak müsaade 
ederseniz birkaç cümle ile açıklamada bulunmak is
ti yoruma 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, buyurun. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sa-
1 yın Başkan, tasarı Millet Meclisli Bütçe Plan Ko

misyonunda, gerçekten Sayın Tahtakılıç'ın ifade et
tiği gibi prensipler bazına oturtulmuştur. Tasarının 
amacı 1 nci maddede gayet açık olarak belirlen
miştir. 

1 nci maddemin başında, «Barışta güven ve asa
yişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik et
mekle görevli olanlar.» ibaresi bulunmaktadır. 2 nci 

maddenin dördüncü bendinin son kısmındaki fık
ra da bu amaç maddesiyle sınırlı olarak, takdiri 
olarak kullanılabilir. Bu sınırın dışına çıkması müm
kün değildir. 

Burada Hükümetin, Bakanlar Kurulunun vere
ceği kararda, kendisini amaç maddesinin sınırları 
içinde tutmak mecburiyetinde olduğunu ifade et
mek isterim. 

İkinci konu ise; arkadaşlarım. «Şunlar dışın
da kalıyor, bunlar dışında kalıyor» şeklinde tered
dütler ifade ettiler. Bu tereddütlere kanaatimizce 
gerek yoktur. Zira Sayın Tahtakılıç'ın ifade ettiği-
gibi, prensipler bazına oturtulmuştur tasarı sayıl
mamıştır. Ancak 2 nci maddede direkt olarak ba
rışta asayişin korunmasıyla ilgili görevliler sayıl
mıştır. Bunun dışında bu konuda görevlendirilenlerin 
bu Kanun kapsamına girebileceğini ifade eden kı
sımlar konulmuştur. 

Müsaade ederseniz 2 nci maddenin üçüncü 
bendini okumak ve izah etmek istiyorum. 

Kapsam maddesi olan 2 nci maddemin birinci 
bendi, direkt olarak asayişin korunmasıyla ilgili 
olanları, kaçakçılıkla ilgili olanları saydıktan sonra, 
ikinci bentte güven ve asayişin korunmasıyla görev
lendirilen askeri birlikler sayılmış, üçüncü bentte 
de, «Güven ve asayişin korunmasında hizmetle
rinden yararlanmada zaruret görülen ve yetkililerce 
kendilerine bu amaca dönük görev verilen kamu 
görevlileri ve sivilleri...» denilmek suretiyle 
1 . 1 . 1968'den itibaren görev ve asayişin korun
masında kendilerine görev verilen, hizmetlerinden 
yararlanmada zaruret görülen ve bu maksatla ken
dilerine görev verilen kimseler Kanunun kapsamı 
içine girecektir. Bu, ister orman muhafaza me
muru olsun, ister belediye zabıta memuru olsun, is
ter itfaiye memuru olsun, ister belediye başkanı ol
sun, isterse kamu görevinden hiç bir hizmeti bulun
masın veya MİT görevlisi olsun. Eğer bu maksat
la görevlendirilmiş ise zamanında ve görevi bittik
ten sonra dahi bu görevi nedeniyle öldürülmüş, 
yaralanmışsa, bu kanunun kapsamına girecek ve 
bu kanunun getirdiği imkânlardan istifade edecek-. 
tir. Bu maksatla 2 nci madde üzerinde herhangi bir 
değişikliğe mahal olmadığını ifade ile maddenin 
aynen kabulünü istirham ediyoruz. Aksi takdirde. 
belli birkaç görevliler sayıldığı takdirde, bunların 
dışında kalan görevlilerin bu kanunun kapsamına 
girip giremeyeceği konusunda tereddütler hâsıl 
öîacaıktır ve teklif sahibi arkadaşlarımızın ifade et-
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mek istedikleri mahzurlar işte o zaman büyük öl
çüde ortaya çıkacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alanyalı. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir ricam var. 

BAŞKAN — Beyefendi, 24 ncü maddeyi hatırla
tacaksınız her halde. İstirham ederim efendim, hiç 
bir muamele yapmadım o konuda. Yalnız ve yal
nız bir üyemizin aydınlanması, Genel Kurulumu
zun aydınlanması için... 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Mümkün ol
mayan şeyi sordunuz efendim. 

BAŞKAN — Beyefendi, bunun sorulması ile 
'ilgili hiç bir mani hüküm yoktur. 24 ncü maddeyi-
okuyunuz. 24 ncü maddenin söylediği. «Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Meclis kanadında kabul 
edilip, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale 
edilen tasarılar geri alınamaz.» 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Alınamaz. 
BAŞKAN — Alınamaz efendim, bendeniz her

hangi bir muamele yapmadım alınması konusunda. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sordunuz j 
Hükümete. 

BAŞKAN — Sorarım efendim, o takdir hakkı 
da bendenizin Beyefendi. Sorulamaz diye bir hüküm 
var mı efendim? «Alınamaz» diyor efendim, sorula
maz diye bir hüküm yok. Mani olmayın efendim. 
müsaade buyurun. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — 24 ncü madde
ye göre Sayın Başkan... 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, soruyu 
sorduk. Geri alınmasıyla ilgili, bir muamele yapma- j 
dik efendim. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Münakaşayı 
muciptir buyurduklarınız da. onun için söz istedim. 

- BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın üyeler, başka soru sormak isteyen ve söz 

isteyen üyemiz?.. Yok, 
Bu maddeyle ilgili önergeler var. İçtüzüğümüzün 

113 ncü maddesindeki sıraya göre okunup muamele
ye konacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Kabul edilen 1 nci maddede kimlere hangi şart

larda nakdi tazminat ve aylık bağlanacağı ifadesi 
'bulunmuştur. 2 nci maddede tek tek sıralama bizi 
yanlışlıklara götürecektir. 

Bu nedenle bu 2 ndi maddenin kanun metninden 
çıkarılmasını ve çelişkilerin önlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bir değişiklik önergesi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1C14 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesinin 

ekteki biç'imde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

•Kırşehir 
Akıp Aksaç 

Gaziantep 
Sclâha:ıt;n Çolakoğlu 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Cumhuriyet Senatosu 
CHP Grubu Başkanvekili 

Aydın 
Sadettin Demirayak 

Kapsam : 
Madde 2. — Bu kanun; 
1. Jandarmaya mensup veya jandarmada görev

li subay, astsubay, uzman jandarma, erbaş ve erle
rini, polis amir ve memurları ile çarşı ve malhalle 
bekçileri ve köy korucularını: 

Gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurla
rım; 

Orman koruma hizmetlerinde görevli amir ve me
murlarını: 

Belediye zabıta amir ve memurlarını; 
İtfaiye amir ve memurlarını: 
2. Güven ve asayişin korunmasıyla görevlendi

rilen askeri birliklerin subay, astsubay, uzman ça
vuş, erbaş ve erlerini: 

3. Askeri ve sivil hâkim ve savcılarla, mahke
me zabıt kâtip ve mübaşirlerini, mahkemelerce gö
revlendirilen bilirkişileri; 

Ceza ve infaz kurumlarındaıki görevlileri; 
Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerini; 
4. Güven ve asayişin korunmasında hizmetle

rinden yararlanmada zaruret görülen ve yetkililerce 
kendilerine bu amaca dönük görev verilen kamu gö
revlileri ve sivilleri; 

5. Mülki idare amirleri ve görevleri nedeniyle 
güvenliklerinin korunmasında hükümetçe zorunlu
luk görülenleri kapsar. 

BAŞKAN — Efendim, bir ilave önergesi var. 
Sayın Başkanlığa 

1014 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci madde
sinin birinci fıkrasının ikinci bendine, «Milli Tstihba-
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rat Teşkilatı görevlilerini...» cümlesinin eklenmesini 
arz ve -teklif ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Başka bir ilave önergesi var efen
dim. okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sıra sayısı 1014 sayılı Yasa Tasarısının 2 nci mad

desinin birinci fıkrasının ikinci bendinin sonuna 
«Ceza ve infaz kurumlarındaki görevlileri» cümle
sinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

IBolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Bir üçüncü ilave önergesi var. 
Yüksek Başkanlığa 

1014 sıra sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci mad
desinin birinci fıkrasının üçüncü bendine, «Orman 
muhafaza amir ve memurlarını» cümlesinin eklen-
me'sihi arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri Tüzüğümüzün 
ilgili maddesindeki sıraya göre muameleye tabi tu
tuyoruz. 

îl'k muameleye tabi tutulacak önerge Sayın Ali 
Cüceoğlu'nun çıkarma önergesidir. 

AL t CÜCEOĞLU (Giresun) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Biraz evvel Hükümete ve Komisyona tevcih edi
len sorular muvacehesinde venlen cevaplar, benim 
bu önergemin ne kadar haklı olduğunu ortaya koy
muş 'bulunmaktadır. 

Komisyon Sözcüsü, bu Kanunun getirilişindeki 
gayenin polisiye tedbirler olarak dar çerçeveden gör
mek suretiyle izaha çalışılmıştır; yani bugün asayiş 
sorununun halledilmesinde emeği geçen kişilerin ha
yatlarını hiçe sayarak görev yapmalarını sağlayabil
melerini temin bakımından bugünün şartları göz-
önüne getirilmek suretiyle bu Kanunun hazırlandığı 
şeklinde izah etmiştir durumu. 

Şimdi, aslında Kanun bu 2 nci madde ile büyük 
•bir kapsam değişikliğine geçiyor. Normal görev ya
pan; mesela diyelim ki, orman bakım memurları, 
muhafaza memurlarının görevi ormanı korumak ve 
orman tahribatını engellemek, bu nedenle de örgütle-
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| nip orman içinde görev yapmaktır. Şimdi biz bu 
kapsam maddesi içerisine bunları da alıyoruz. Ne 
yapıyoruz?.. O zaman Türkiye'de çalışan bütün ka-

I mu personelinin görevi tehlike arz eder, hepsine ay
rı ayrı bu Kanunu uygulamak gibi bir hava doğar. 

I Aslında Kanun, benim inancım ve anlayışıma 
göre de her kuruluşun kendi özel kanunu çerçevesi 
içerisinde, kendilerine ödenmesi lazım gelen tazmi
natların miktarını tespit için getirilmiştir. Evvelki 
kanunlarda da vardır; görevden mütevellit aksaklık 
olur, ölür, öldürülür, sakat kalır, malul kalır. Bun
lara da Hükümet kendi özel kanunlarına göre taz
minat ödemektedir; ama o ödenen tazminatların çok 
cüzü oluşu ve birtakım davaların doğmasına neden 
olması ve vatandaşın da görevini; yanı görevli olan 
vatandaşımızın da görevlerini şevkle yapabilmelerini 
sağlayabilmek için bu metin getirilmiştir. 

Binaenaleyh, bu mdtin içerisinde sanki yeni bir 
kanun getiriliyormuş havası içinde, hepsini tadat 
edip de; şu da vardı, bu da vardı şeklinde sıralamak, 
ben inanıyorum ki yanlış yola götürecek, kargaşalığa 
götürecektir. 

Şimdi 1 nci maddeyi okuyoruz; diyor ki 1 nci 
madde, «'Barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçı
lığı men, takip ve tahkik etmekle görevli olanlar...» 
bunlar görevlidir. Bunların hepsi bugünün özel ka
nunlarına göre bu işi yapmak üzere görevlendiril
mişlerdir. Binaenaleyh, bunların başına gelecek her
hangi bir olayda bunlara tazminat ödemesi kendi 
kanunları çerçevesi içerisinde de vardır. 

Binaenaleyh, biz bu kanunla bunların miktarını 
artırıyoruz inancındayım ben. Ödenen tazminatın 
miktarını artırıyoruz, onlara hayatta daha başarılı 
hizmet görebilmelerini sağlayacak imkânları tanı
maya çalışıyoruz. 

Biz, şimdi hiç tazminat yokmuş gibi düşünerek, 
«Aman efendim, falanca da girsin bunun içine, fi
lanca da girsin bunun içerisine...» şeklinde bir uygula -

I maya girersek bizi çıkmaza götürür ve bu nedenle
dir ki, 2 nci madde benim inancıma göre bu Kanun 
metni içerisinde fuzuli yazılmıştır. Bunun çıkarılma
sı halinde 1 nci maddede kabul ettiğimiz metin çer
çevesi içerisinde uygulamaya gidersek, hiçbir karga
şaya lüzum kalmaz. 

Bu nedenle, önergemin kabulü lehinde oy verme-
I nizi rica ederim. 
I Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cüceoğlu. 
Efendim, önerge okundu, sahibi açıklandı. Sayın 

Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılıyor
lar mı?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Önergeye katılamıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞ'KAN — Sayın üyeler: 
Önergeyi dinlediniz, önerge sahibi önergesini 

açıkladı. Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon öner
geye katılmıyorlar. 2 nci maddenin tasarı metninden 
çıkarılması ile ilgili bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir; reddedilmiştir. 

113 ncü maddedeki sıraya göre, değiştirge öner
gesini muameleye koyacağız. Ancak, Sayın Çalış 
yoklar her halde. Kendileri Sayın Kartal'a yetki ver
diklerini önerge ile Divana bildirdiler. 

Sayın Kartal, sizin üç tane ilave önergenizde 
'bahsedilen hususlar. Sayın Erdoğan Bakkalbaşı ve 
arkadaşları tarafından verilen önergenin içerisinde 
bulunmaktadır. Tarafınızdan verilen önergede, «Mil
li İstihbarat Teşkilatı görevlileri, ceza ve infaz ku
rumlarındaki görevliler ve orman muhafaza amir ve 
memurları...» teklif edilmektedir. 

Sayın Bakkalbaşı ve arkadaşları tarafından veri
len önergenin birinci fıkrasında «Orman koruma 
'hizmetlerinde görevli amir ve memurlar» üçüncü 
fıkrasında da, «Ceza ve infaz kurumlarındaki görev
liler, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri» zikredil
miştir. Yani, hepsini kapsamaktadır. Birleştirmemize 
müsaade eder misiniz? 

FEVZİ KARTAL (Van) — Estağfurullah, bir
leştiriri efendim. 

BAŞKAN - - Muvafakat ediyorsunuz. 
Sayın üyeler: 
Sayın Kartal. Sayın Çalış'ın. Grubu adına vermiş 

olduğu önergelerin, Sayın Bakkalbaşı ve arkadaşları 
tarafından verilmiş olan önerge ile birleştirilmesine 
muvafakat etmişlerdir. Bu sebeple bir önerge telakki 
edilerek bir muamele yapılacaktır. Önerge biraz ev
vel okunmuştu, müsaade ederseniz Yüce Genel Ku
rulun bilgilerine bir kere daha sunulsun. 

(Cumhuriyet Senatosu CHP Grup Başkanvekili 
Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu.) 
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AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, önergenin aleyhinde efendim. (CHP sırala
rından «Oylamaya geçildi» sesleri) 

iBAŞKAN — Efendim oylamaya geçmedik, yal
nız önerge sahiplerinden önergeyi açıklamak ihtiya
cını duyup duymadıklarını sormak istiyorum. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Hayır 
efendim, önergemiz açıktır. 

BAŞKAN — İhtiyaç hissetmiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Demir Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu Kanun Tasarısının 1 nci maddesi görevin han
gi şeye ait inhisar etmiş olduğunu belirtiyor. Birinci 
iş, barışta güven ve asayişi koruyacak. İkinci iş; ka
çakçılığı men. takip ve tahkik etmekle görevli oluna
caktır. 

Demek ki yapılacak iki iş var. Bunları yapacak 
kişiler de kapsam maddesinde tadat edilmiş. Bunu 
otomatikman kanunlarına göre yapacak kişiler, 
2 nci maddenin birinci fıkrasında zikredilmiş. Neyi 
yapacaklar?.. 1 nci maddede amaç diye belirtilen 
işlemi yapacak kişiler. Bunlar, o kanunla ister yap
ma densin, ister yap densin: bu görevi yapacak kişi
lerdir. 

2 nci maddede ise. bu görevi yapacak olan mer
ciler ve kişiler tayin edilmiş. Ne zaman yapacaklar?.. 
İller Kanunu gereğince vali talep ederse yapacaklar, 
•yoiksa yok. Kim onlar?.. Askeri birlikler. Ne zaman 
yapacaklar?.. Sıkıyönetim ilan edilirse yapacaklar. 
Bu sistematik içinde. 2 nci maddenin ikinci fıkrası 
böyle tebellür etmiş. 

Üçüncü kim?.. Güven ve asayişin korunmasında 
hizmetlerinden yararlanmada zaruret görülen ve 
yetkililerce kendilerine bu amaca dönük görev ve
rilen kamu görevlileri ve siviller. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi. 1 nci maddede söylenen iki işlemi anaun-

sur olarak yapacakların dışında birtakım kişilere bu 
görev verilebilir. Ne zaman?.. Üçüncü fıkrada zikre-
dildiği tarzda. Orman muhafaza memuruna, Devlet 
ormanın içine kaçmış bulunan anarşistleri takipte, 
sen de görevlisin der ve dediği anda onlar bu kapsam 
içine girerler. 

Muhterem arkadaşlarım: 
'Bir an için düşünelim ki. bir taksi şoförü, hiçbir 

sosyal güvenlik müessesesine bağlı değildir. Bir nok
tada bir arbede çıkmıştır ve o arbedeyi çıkaran ki
şinin, diyelim ki, jandarma başçavuşu tarafından 
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kovalanması gerekmiştir. O esnada geçmekte olan 
bir taksiyi çevirecektir ve bu taksi şoförü de hiçbir 
Veçhile bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değildir. 
İşte bu jandarma başçavuşunun; yani görevli olan 
jandarma başçavuşunun asayiş zımnında alelacele 
geçmekte olan taksiye atlayıp, «Şu kişileri veya şu 
taksiyi, şu arabayı kovala.» dediği anda o taksi şo
förü de, eğer herhangi bir ölüm veya yaralanmaya 
maruz kalırsa o da görevli olduğu, görev verildiği 
için 3 ncü madde gereğince kapsam içine girecektir. 

Muhterem aıikaıdaşlarım; 
Şimdi şöyle diyelim; «Jandarmaya mensup veya 

jandarmada görevli subay, astsubay, uzman jandar
ma, erbaş ve erleri» tabirini kullandık. Nedir? Asli 
görevdir. Burada «Siviller» tabirini kullanmadik. Jan
darmada memur olan sivil vardır, şoförlük yapar ve
yahut işçi niteliğinde sivil vardır; fakat bunların esas 
görevi o değildir, ama jandarma birliği otomobile 
bindiğinde ve jandarma birliğinin şoförü jandarma 
eri değil de, bir sivil işçi niteliğinde birisi veyahut me
mur ise zaten o, o esnadan itibaren görevli addedilen 
kişiler arasına girmektedir. Onun için «siviller» tabiri, 
sırf bu görevleri ifa eden; işçi niteliğinde olsun, me
mur niteliğinde olsun, kişileri kapsayacaik şekilde ge
niş tutulmuş, ama esas görevli olmadığı, ancak görev 
verildiği anda bu kapsamın içine girdiği için üçün
cü kategoride mütalaa edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Kanun belki sistema
tiği içerisinde yanlış telakki edilebilir, ama dördüncü 
bir unsur getiriyor. O dördüncü unsur ise, hayatları
nın muhafazası mevzubahis olan kişilerdir. Kim bun
lar?.. Meselâ, hâkimler görevlerinden dolayı öldürü
lüyorlar fakat bunlar asayiş ve güvenin tesisinde doğ
rudan doğruya hareket eden unsurlar değil. Milli İs
tihbarat Teşkilatı mensubu doğrudan doğruya silahlı 
bir mücadelenin içine giren kişi değil. Ne yapıyor?.. 
Haber topluyor. Binaenaleyh, bu Kanun onları kap
sadığı takdirde; yani görev aldığımız takdirde ben da
hi bunun içerisine girebiliyorum, zatıâliniz girebili
yorsunuz; fakat Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer 
hâkim gibi, hatta okul öğretmeni gibi kişilerin de 
'korunması gerektiği ve bu sebepten dolayı bir teca
vüze uğradıkları takdirde bu Kanunun kapsamı içeri
sinde tazminat veyahut maaş almalarını temin etme
nin hakkaniyete uygun olacağı düşüncesiyle dördüncü 
bir unsur olarak bu ilave edilmiştir. 

Binaenaleyh, bu konular birtakım mantıki sebep
lere ve hâkimlerin önüne gelecek davada hâkimlere 
kolaylık temin etms'k için kategorilere ayrılmıştır. 

j Eğer buna birtakım kişileri betahais sokacak olursak, 
bu fıkraların 15 - 20'ye çıkarılması mümkündür. Çün
kü, herkes burada zaten muhatara içerisindedir, her
kes tecavüze maruzdur. Mesela, siz parlamenter ola
rak yarın bir tecavüze uğramayacağınızı nasıl garanti 
altına alabilirsiniz?.. O, ayrı bir konu muhterem ar
kadaşlar. 

I Görev yapmak için kanunların o görevi vermiş 
olduğu kişilere burada almış oldukları tazminatları ar
tırmak prensibi getirilmiştir. Esasen Sayın Cücsoğlu' 

I nun da ifade eylemiş olduğu gibi, onların kendi ka
nunlarında bu tazminatlar vardır. Nitekim, bundan 
bir süre evvel çıkartmış olduğunuz Polis Vazife ve 
Selahiyeti Kanununda yapmış olduğunuz tadillerle on
lara çok yüksek nispetlerde tazminat vermeyi kabul 
buyurdunuz. İşte bu Kanun, eğer o noktadan tazmi
nat almayı arzu eden bir memur, bir polis memuru 
varsa, onun o tazminatı almasına imkân veriyor. 
Eğer bu yüksekse, şu kanunun bahşettiği yüksekse o 
tazminattan mahsup edilmek suretiyle bu kanun ta
rafından verilmesini öngörüyor. Yani tazminatları ka
bul ediyoruz, fakat bu tazminatların miktarını ço-

I ğaltJtığı için. yüreklendirmeyi temin edeceği için bir 
mahsup muamelesini de bu kanun beraberinde getir

miştir. Binaenaleyh, burada her memuru, her memur 
grubunu saymak mümkündür; ama sistematik bozu-

I lur. Kanunun getirdiği amaç ve kanunun amacına uy
gun kapsam genişlediği takdirde, bu kanunun o in
sanları yüreklendirmek için getirilmiş olmasının, o in
sanların geride bırakacağı dul ve yetimlerinin Devle
tin himayesine sığınmış olmalarının gereği kalmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada bir soru soruldu; yani ben soruya cevap 

vermek durumunda değilim; ama hafızalarınızı taze
lemek için bu konuyu ifade etmek istiyorum. Deniyor 
ki, «Acaba mali portesi nedir?...» 

Şimdi, milyarlar da olsa bu mali portenin burada 
münâkaşa edilmemesi gerekir. Çünkü, bu... 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, siz konu ile il
gili konuşun, istirham ediyorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Evet efen
dim, işte o noktaya geleceğim. 

Binaenaleyh, bu kanun 1929'daki Kanunun getir
miş olduğu ve komik derecelere düşmüş olan yiüksök 

I tazminatı getiren bir kanundur ve ona ilâveten de iyi 
I bir miktarda; vazife malulü ordu mensuplarının al

makta oldukları (Yani harp malûllerinin biliyorsunuz 
r/f 100 ise vazife malûllerinin c/c 80'e çıkartılmıştır 

i geçen sene kabul buyurmuş olduğunuz bir kanunla) 
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seviyeye getirmek suretiyle de onların dul ve yetim
lerini de Türk Milleitimn hamiyetline iyi bir şe'killde 
tevdi etmiş olan bir kanundur. 

Binaenaleyh, bu kanunu böyle mütalaa etmek ge
rekir ve herkesi kapsadığını (da ifade ötmek isiterim. 
Orman muhafaza memurları, MİT mensupları bu ka
nunun içinde tadat edilmiş; ama tebarüz ettirilerek 
değil de vardır içerisinde. Bu tereddütten sıyrılma
mız lazım. Belediye zabı'ta memuru da vardır, itfa'i-
yeci de vardır burada; görev verildiği anda var içe
risinde. 

Binaenaleyh, bu sistematiğin bozulmaması istirha
mı ile bendenizin önergenin aleyhinde konuşmuş ol
dum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir Yü

ce. (Alkışlar) 
Efendim Komisyon önergeye katılıyor mu efen

dim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOGLU (Afyonkarahisar) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Sayın Hükümet?... 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorlar. 
Sayın üyeler, önerge okundu, aleyhinde konuşul

du. Sayın Hükümet ve sayın Komisyon önergeye ka
tılmıyorlar. ikinci maddenin önerildiği şekilde değişti
rilmesi ile ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim önerge red
dedilmiştir. 

2 nci maddeyi Komisyonun tasarıdaki önermiş ol
duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Ödenecek 
Nakdi Tazminat ve Aylıklar : 

Madde 3. — 2 nci maddede sayılanlarlan herhangi 
ıbir -sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunanlar ile 
bu kurumlardan emekli aylığı alanların 1 nci madde
de belirtilen görevleri sırasında ve bu görevlerinden 
dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile bu görev
leri nedeniyle; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 43 ncü maddesinde yer alan ve tazminatı gerek-
'türen olayın olduğu tarihte uygulanmakta olan gös
terge tablosundaki 10 ncu derecenin 1 nci kademesi 
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göstergesinin her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen 
kaltsayı İle çarpımından 'doğan brüt aylık tutarından 
az olmamak koşulu ile; 

a) Yaralanmaları halinde olay tarihinde almakta 
oldukları aylıklarının 12 katına; 

b) Bu yüzden sakatlanmaları halinde de olay ta
rihinde almakta oldukları aylıklarının 20 katına, 

Kadar nakdi tazminat ödenir. 
2. Tazminata esas aylıkları, 926 ve 657 sayılı 

kanunlar ek ve değişikliklerine göre belirlenemeyen
lere ödenecek tazminatın hesabında, 10 ncu derecenin 
birinci kademesi aylığından az olmamak üzere, öğ
renim durumları esas alınarak, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 36 nci maddesi hükümle
rine göre belirlenecek giriş derece ve kademelerinin 
aylıkları esas alınır. 

3. Sakatlanmaları halinde, yukardaki fıkra hü
kümlerinden ayrı olarak, kapsaimında oldukları sosyal 
güvenlik kurumu kanunlarına ve durumlarına göre, 
5434 sayılı Kanunun 18 . 1 . 1979 gün ve 2177 sayılı 
Kanunla değişik 64 ncü maddesinin dışında kalanlara, 
% 25 artırılarak aylık bağlanır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Efendim, 
bundan evvelki Millet Meclisinden gelen metinde ve 
bazı komisyonların önerdiği şekilde bu maddenin 2 
nci fıkrasında, sakatlananların ölmesi halinde emek
li maaşı alanların maaşından ayrı olarak Vatani Hiz
met Tertibinden bir maaş daha bağlanıyor ve o da 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hük
müne göre bağlanıyor. Yani çift maaş bağlanıyor. 
Burada, bunun kaldırıldığını görüyoruz ve çift maaş 
yerine % 25 artırılan bir maaş konuyor. Biz Milli 
Savunma Komisyonu olarak zaten çift maaşa karşı 
idik. Ancak, burada da öyle olmuş intibaını veriyor; 
ama bulanık. Bunun açıklığa kavuşturulması lâzım. 
Çift maaş mı, tek maaş % 25 zamlı mı?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) — 
Sayın Başkan; 

Millet Meclisinden gelen metinde «5434 sayılı 
Kanunun 18.1.1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla de
ğişik 64 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvet
leri görev malullerine bağlanan aylık miktarı esas 
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alınarak Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanır.» 
hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre iki maaş alma 
durumu vardı, Millet Meclisinden gelen metinde; 
ama bu tasarıda Komisyonun yapmış olduğu çalış
malarla bu ikinci ödemeyi Orta'dan kaldırmak müm
kün olmuş ve metin bu şekilde tedvin edilmiştir. 

Ayrıca, eğer bu iiki maaşı Komisyonumuz Mec
listen gelen şekliyle uygun mütalaa etmek suretiyle 
huzurunuza getirmiş olsa idi, harp malullerine bağ
lanan maaşların çok üzerinde bir maaş bağlanması 
ile karşı karşıya kalınaca'ktır. 

Bu, aradaki dengesizliği de bu suretle bu tasa
rının 3 ncü maddesi içerisinde değerlendirmiş bulu
nuyoruz. 

BAŞKAN — Yani şimdi Sayın Karaman'ın su
aline cevap olarak özetlersök, tek maaş. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) — 
Tek maaş esası getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, tamam mı efen
dim?... 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Tamam Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — 2 nci maddede sayılanlardan her
hangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında ol
mayanlar ile bu kuramlardan aylık almayanlara 1 
noi maddede belirtilen görevleri sırasında ve bu gö
revlerinden dolayı veya görevleri sona ermiş olsa 
bile bu görevleri nedeniyle; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 43 ncü maddesinde yer alan ve tazminatı ge
rektiren olayın olduğu tarihte uygulanmakta- olan 
gösterge tablosundaki 10 ncu derecenin 1 nci ka
demesi göstergesinin her yıl Bütçe Kanunu ile tes
pit edilen katsayı ile çarpımından doğan brüt aylık 
tutarının; 

a) Yaralanmaları halinde 12 katına, 
b) Bu yüzden sakatlanmaları halinde de 20ı ka

tına, 
Kadar naJkdi tazminat ödenir. 
2. Sakatlanmaları halinde yukarıdaki fıkra hü

kümlerinden ayrı olarak kendilerine, öğrenim du
rumları esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 36 nci maddesi hükümlerine 
göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerin
den, 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesi ve yu-

karidaki 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası hükmü de 
gözönüne alınarak görev malulü aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Ölüm Halinde Ödenecek Nakdi Tazminat ve Bağ
lanacak Aylıklar : 

Madde 5. — 2 nci maddede sayılanlardan, her
hangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bu
lunanlar ile bu kurumlardan aylık alanlara 1 nci 
maddede belirtilen görevleri sırasında ve bu görev
lerinden dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile 
bu görevleri nedeniyle herhangi bir surette derhal 
veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya 
hastalık sonucu ölenlerin; 

1, Kanuni mirasçılarına, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda belirtilen 1 nci derece son ka
deme aylığının 30 katının brüt tutarı nakdi tazmi
nat ödenir. 

2< Ayrıca, kapsamında oldukları Sosyal Güven
lik Kurumu kanunlarına ve durumlarına göre, 5434 
sayılı Kanunun, 18.1.1979 gün ve 2177 sayılı Ka
nunla değişik 64 ncü maddesinin dışında kalanla-

• rın, dul ve yetimlerine % 25 artırılarak aylık bağla-
j mr. 

I BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?... Yok. 5 nci madeyi oylarınıza sunuyo-
\ rum: Kabul ödenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
1 mistir. 

Madde 6. — 2 nci maddede sayı'lanlafdan her
hangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bu
lunmayanlar ile bu kurumlardan aylık almayanlar 
1 nci maddede belirtilen görevleri sırasında ve bu 
görevlerinden dolayı veya görevlen sona ermiş olsa 
bile bu görevleri nedeniyle herhangi bir surette der
hal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma ve
ya hastalık sonucu ölenlerin; 

1. Kanuni mirasçılarına 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda belirtilen 1 nci derece son ka
deme aylığınm 30 katının brüt tutarı nakdi tazminat 
Ödenir. 

% Ayrıca, dul ve yetimlerine 4 ncü maddenin 
2 nci fıkrasındaki esaslara göre görev malullüğü, 
aylığı bağlanır.; 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 7. — Bu kanunda yazılı koşullarda sa
kat kalanlar ile ölenlerin çocuklarının girmek iste
dikleri okulların, giriş şart ve usullerine uyulması 
kaydıyle, yurt içinde her derecedeki öğrenimleri 
Devletin parasız yatılı okullarında veya giderleri Dev
letçe karşılanmak suretiyle diğer okullarda yaptırılır. 

'BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 7 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. i 

Madde 8. — a) Verilecek tazminatın ve yapı
lacak ödemenin biçimi ve 7 nci maddenin uygulan
ma şekli bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren üç ay içinde İçişleri, Milli Savunma, Maliye, 
Adalet, Milli Eğitim, Gümrük ve Tekel bakanlıkla
rı tarafından birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle 
saptanır. 

b) Bu Kanunun 3 ncü ve 5 nci maddesi gere
ğince % 25 fazlasıyla bağlanan aylıklardaki bu faz
lalık ile 4 ncü ve 6 nci maddeler gereğince bağla
nan aylıkların tamamı bağlayıp ödeyen sosyal gü
venlik kurumlarınca faturası karşılığınca Hazineden 
tahsil edilir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 8 nci maddeyi aylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı 
Nakdi Tazminat Kanunu ile bu Kanunun bazı mad
delerini değiştiren 6535 sayılı Kanun ve 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 
sayılı Kanunla eklenen ek madde yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

19.2.1980 tarihli ve 2261 sayılı Kanunla değişik 
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 86 nci mad
desinin (C) fıkrasından yararlanmış olanlara, bu Ka
nunla verilecek nakdi tazminatlar mahsuben ödenir. 
Aynı maddenin (A) veya (B) fıkraları hükümleri 
Nakdi Tazminat Kanunu ile birlikte uygulandığı tak
dirde ödenecek miktar, bu Kanuna göre ölüm halin
de Ödenecek miktarı aşamaz. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 9 ncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanun gereğince nakdi 
tazminata hak sahibi olanların, Kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce, 9 ncu maddenin ikinci fıkrası 
tukmü saklı kalmak şartıyla, herhangi bir kanun hük-
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} müne veya bir mahkeme kararına göre kendilerinin 
I veya mirasçılarını aldıkları veya hak kazanacakları 
j nakdi tazminat, bu Kanuna göre hesaplanacak tazmi-
j nafitan mahsup edilir. 
i BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
I isteyen sayın üye?... Yok. Geçici 1 nci maddeyi oy-
I larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2, — 1.1.1968 tarih ile bu Kanu-
I nun yürürlük tarihi arasında yaralananlarla, sakat 
I kalanların kendilerine ödenecek tazminatlarla, bağla-
J nacak aylıklarda ve ölenlerin kanuni varislerine öde-
I necek tazminatlarla, dul ve yetimlerine bağlanacak 
I aymklarda yürürlük tarihinden itibaren geçeni ol-
I malk üzere bu Kanun hükümlerine göre işlem yapı-
I lir. Yapılacak ödemelerle yürürlük Sarihinden uygu-
I lanan gösterge ve katsayı esas alınır. 

I BAŞKAN — Geçici 2 nci m'a'dde üzerinde söz 
I 'isteyen sayın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu-
I 'yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul 
I ed'ilrniş/üir. 
I Madde 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-
I lüğe girer. 

I BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinlde söz isiteyen 
I sayın üye?.. Yok. 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo-
I rum: Kahul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mişltıir. 
I Madde 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
I Kurulu yürütür. 

I BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isiteyen 
I sayın üye?.. Yok. 11 nci maddeyi oylarınıza sunuyo-
I rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
I edilmişıtir. 
I Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
I söz isteyenler?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın 

I Başkan, müsaade eder misiniz?.. 
j BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın 

I Başkan; 
I Kanunun tümü üzerinde uzun bir konuşma yapa-
I caik değilim. Sadece kanun metninde oylanmış olan 
J 4 ncü maddede bir matbaa dizgiciyle ilgili hataya de-
{ ğinmek için söz almış bulunuyorum. 
| 4 ncü maddenin 1 nci bendi (a) ve (b) fıkrası diye 
I ayrılmıştır, (b) fıkrasının sonunda, «Bu yuzdan sa-
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(katlanmaları halinde de 20 katına Ikadar nakdi 'tazmınalt 
ödenir.» ifadesi bulunmaktadır. Bu, «Kadar nakdi 
tazminat ödenir.» ifadesinin (a) ve Ç<b) bentlerini kap
sayacak şekilde saitırbaşından yazılması icap etımek-
ıtedir. Bir dizgi hatasıdır. Bunun düzelltıilimeısi gayesiyle 
söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Bu maddi bir haltadır, dizgi hatasıdır. Bu sure'cle 

zabıtlara geçmiştir. 
Teşe'klkür ederiz efendim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı, Cumhuriyet Senatosunda, bu şekilde değiş

tirilmek suretiyle kabul görmüştür. Hayırlı olsun. 

2. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı 
Kanunun 36-A /12 maddesine (e) fıkrasının eklenme
sine mütedair Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2Jİ92; C. Se
natosu : 2! 163) (S. Sayısı : 1010) (Dağıtma tarihi: 
6 . 3 . 1980) (Ret) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
30.4.1980) (1) 

•BAŞKAN — Say m üyeler; 657 sayılı Kanunu ta
dil eden 1897 sayılı Kanunun 36-A/12 maddesine (e) 
fıkrasının etklenmesine mütedair Kanun Teklifinin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Komisyon; Sayın Karağaçlıoğlu ve Hükümet; Sa
yın Toptan hazır. 

Teklifin öncelikle görüşülmesi hususunda Komis
yonun bir yazısı vardır; sunuyoruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanu

nun 36-A/12 maddesine (e) fıkrasının eklenmesine 
mütedair Kanun teklifi ve raporu basılmış, sayın üye
lere de dağıtılmıştır. 

Anılan teklifin, önemi gözönüne alınarak, Gün
demdeki bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

(1) 1010 S. Sayıli basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

I BAŞKAN — Efendim, teklifin öncelikle görüşül
mesi hususundaki yazıyı sunduk. Bu teklifin leh ve 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yolk. Tekliflin ön
celikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Sayın Erdoğan Adalı'nın, raporların görüşülmesiy
le ilgili bir önerisi var. Bunu muameleye koymadan 
evvel, raporların ve teklifin maddelerinin tümünün 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Daha evvel dağıtılmıştı. Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması hususu 

i 

kabul edilmiştir. 
Şimdi, Sayın Adalı'nın bir önergesi var, okunup 

gerekli işlem yapılacaktır. 
Sayın Başkanlığa 

. 1010 S. Sayılı olup, Gündemimizde 10 ncu mad-
| dede yer almış olan Kanun teklifinin müzakeresinde 

Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve imar 
I ve İskân Komisyonu raporunun esas alınmasını arz 

ve teklif ederim. 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
BAŞKAN — Efendim, teklif Komisyonumuzda 

reddedilmiştir. Bu sebeple Sayın Erdoğan Adalı, Mil
let Meclisi Komisyonu raporunun müzakereye esas 
alınmasını istem ektedir. Bu önergeyi Yüce Genel Ku
rulun oylarına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Dolayısıyla Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonunun raporu, yani ret raporu müzakereye 
esas alınacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde Sayın Güven, buyurun. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

657 sayılı Kanunun değişikliğiyle ilgili bu teklif, 
aslında -sade bir görünümde olmasına karşın, perso
nel sisteminin temelini değiştirecek bâr nitelik taşı
maktadır. Öncelikle bu konudaki değişikliklerin, 
özellikle hükümet tasarısı olarak germesi gerekirken, 
hele bu derece şümullü, etkileri çok olacak, değişik
liklerin bir teklif şeklinde gelmesini de doğru bulmu
yoruz. 

Şimdi, nedir sistemin esası, bu teklif bu sistemi 
ne hale getiriyor?.. 

Bizim 657 sayılı Kanuna göre personel sistemi
miz, özellikle 36 ncı maddesinde memurların memu
riyete giriş ve memuriyette çalışmalar sonucu vara
bilecekleri yükselmelerini tahsil esasına day andırmış -
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tır. Bu teklif tamamen bu sistemi değiştirerek unvan 
esasından işe başlayıp, unvan esasıyla tahsil esasını 
tamıamen bir tarafa dtip, nihai kademeye gelmeyi 
amaçlamaktadır. Peki, bu neyi getirir?.. 

Bizim 36 ncı maddenin ortak hükümlerine baka
lım. Tahsil esasına bakılmaksızın gemi adamları «Gü
verte sınıfım diye önce sınıflara bölünmüş, ayrıca bir 
de «Makine sınıfı») diye ikinci bir sınıf getirilmiş. 
Demek ki, tahsil' esasına bakılmayınca ilkokul me
zunu olmayan dahi; bizim Personel Kanununa göre 
«İlkokul mezunu» der, ama Cumhuriyetin ilk yılla
rında ilkokul mezunu olmayanlar da memur olabildi
ğine göre, bunlar 1 noi derecenin sonuna kadar ge
lebilecekler. 

Bugün Türkiye'de 1 200 000 civarında Emekli 
Sandığına tabi memur var. Bunların 1 100 OOO'inden 
fazlası l'in sonuna gelme olanağından mahrumdur 
bu sistem nedeniyle. Bugün 926 sayılı Askeri Perso
nel Yasasının kapsamı içerisiinde, kanımca astsubay 
ve subayların yekûnu da 100 bin civarını bulur. Bu
nun. da sadece 200 - 300 general sınıfıyla, 2 bin ci
varındaki albay sınıfı 1 nci derecenin sonu ve yuka
rısı göstergelere sahip olabilir, geri kalan İGD bine 
yakını da bu şeyin altındadır. 

Hal böyle iken, gemi adamları, ki bunların çoğu 
askerlilk görevlerini bahriyeli olarak yapmışlar, ora
dan eline geçirdikleri bonservis ve hizmetle ilgili be
ceri niteliğindeki belgelerle gemilere girip, kendi yar
baylarının dahi, (Astsubayı, yarbayı, binbaşısına ka
dar) gelemeyeceği mevkiin üzerine gelme olanağını 
getiriyor. Bu hali ile personel sisteminin altını üstü
ne getirmektedir. Bugün 250 bin civarında ilkokul 
öğretmeni üçün sonunu geçemez bu Yasa gereği. 

Bu bakımdan bu emsal otomatikman diğer grup-
lardafci bütün kamu görevlilerini harekete geçirecek; 
buna «Evet» dediğimiz noktada onlara «Hayır» de
memiz olanağı ortadan kalkacaktır. 

Sonra bir başka durum da var. Özellikle Senato 
Bütçe ve Plan Komisyonunun son derece detaylı, gü
zel bir raporu vardır bu konuda. Orada belirtildiği 
gibi, 1.1.1955 yılından itibaren 5842 sayılı Yasa ge
reği gemilerde çalışan bu görevliler Sosyal Sigorta
lar hükümlerine tabidir. Ancak bu Yasanın 26 ncı 
maddesine göre Emekli Sandığına tabi, fakat sayıları 
pek az olan bir kısım görevliler elan ilişkilerini de
vam ettirmektedir. Bunlar zaten memuriyet dönem
lerinde bir mağduriyetleri olduğunu beyan etmiyor
lar. îş güçlüğü, iş riski zamları ile bu gemi adamları 
Ulaştırma Bakanlığının en yüksek noktasında bulu
nan müsteşarın çdk üzerinde de para alıyorlar bu

gün. «Ancak biz emekli olduğumuzda, tahsil duru 
mu itibarı ile beşin sonunu geçemiyoruz»: diyorlar. 
Emeklilikte de bunu alalım ve üstelik Sosyal Sigor
talar Kurumunda emsallerimizden daha az maaş alı
yoruz gerekçesiyle bu teklifin getirildiği söyleniyor. 

Eğer durum bu ise, zaten 1955 yılından sonra 
olanlar SSK'ya girmektedirler. Kaldı ki, böyle bir 
adaletsizliği yüksek Meclisler görüyorsa, bunlara za
ten mahal kalmadan Ulaştırma Biakanlığı pekala kad
rolar ihdas etmek suretiyle arzu edenler, Sosyal Si
gortalar Kurumunda mağdur olmayacakları bir du
ruma geleceğine inananlar oraya da intikal edebilir
ler. Yasa düzenlemesine lüzum kalmadan bu dahi 
yapılabilir. Kaldı ki, yasa düzenlemesi ile de haydi 
haydi olabilir. 

Personel Kanunumuzun mutlaka düzeltilmesi ge
reken noksan yanları çoktur; fakat bunun temel, 
anasistemi tahsil esasına dayanan bu hükmüdür 'ki, 
bütün her yerde bazı değişiklikler, erozyonlar olma
sına rağmen, bu ilke bugüne kadar hiç bir surette 
zedelenmemiştir. İlk defa bu ilkeyi zedeleme niteli
ğinde olan bir teklifle karşı karşıyayız. Kanımca Mil
let Meclisinde bu incelikleri, nitelikleri, getirmek is
tediği yeni düzenlemenin açacağı çığır dikkate alın
madan; alınmadan değil de, gözden kaçmak suretiy
le geçmiş bulunmaktadır. Bu haliyle bu teklifin ka
bulü demek, personel sistemini yeni baştan bir daha 
allak bullak etmek demek olacaktır ki, bu kabul edi
lir edilmez, demin bahsettiğim adaletsizliği nedeniyle 
926 sayılı Askeri Personel Yasasında istekler hemen 
karşımıza gelecektir. 657 sayılı Yasada bahsettiğim 
ilkokul öğretmenlerinden tutun da tüm teknisyenler, 
yükseköğrenim görmemiş bütün kamu grupları he
men harekete geçecektir. Eğer şuradaki bir değişikli
ği buna bir gerekçe olarak hazırlayacaksak bir diye
ceğim olmaz; ama görebildiğim kadarıyla Parlamen
tonun yapısı ve havasında % 99 bu sistemden dön
me eğilimi olmadığına göre, Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonunun Raporunun benimsen
mesi suretiyle maddelere geçilmeden bu teklifin red
di gerekmektedir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
Sayın üyeler; 

Şahsım tarafından bir sürçü lisan olması ihtima
line binaen şunu arz etmek isterim. Müzakere Ra
por üzerine açılmıştır, teklif metni üzerine açılma
mıştır. Tavzihen, bir yanlışlık olması ihtimaline bi
naen arz ederim. 
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HASAN GÜVEN (Trabzon) — Raporun benim
senmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Bendenizin geçmişte 
bir hatası olabilir diye, onu tavzih etmek gayesiyle 
arz ettim. 

Efendim, Rapor üzerinde söz isteyen başka sayın 
üye?.. Yok. 

Teklifin reddini öneren Bütçe ve Plan Komisyo
nu Raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Oy birliği ile reddi öngören Ko
misyon Raporu kabul edilmıiştir. Bu suretle teklif 
Yüce Senato tarafından reddedilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün Ankara Belediyesinde çalışan işçilerin üc
retlerini alamadıklarından dolayı yaptıkları direnişe 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı İsmet Sezginin 
yazılı cevabı. (7/1192) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, Maliye ve 

İçişleri Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

10.3.1980 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

SORU : 
1. Bilindiği gibi, Ankara Belediyesinde çalışan 

işçiler üç aydan beri maaş ve ücretlerini alamadık
ları için, toplam 7 500 işçi (Fen, Temizlik, Sağlık, 
Veteriner, Mezarlık, Park ve Bahçeler işçileri) 6 Şu
bat 1980 tarihinden beri işi bırakma eylemlerini sür
dürmektedirler. 

2. Buna ilaveten, dünden beri Ankara Belediye
sinin çeşitli birimlerinde görev yapan memurlarda 
bir form düzenleyerek maaş ve diğer sosyal haklar 
konusunda isteklerinin gerçekleştirilmesini istemişler 
ve (işi yavaşlatma) kararı almışlardır. 

3. Bu durum; Başkent Ankara için çok önemli 
sorunlar yaratabilecek bir boyuta varmış bulunmak
tadır, 

a) Bugün, direnişteki 7 500 işçinin bir günlük 
iş ve hizmet üretiminin maddi değeri 10 milyon, üç 

Sayın üyeler; 

Olağanüstü toplantımızda görüşülmesi gereken 
'kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadığın
dan, Cumhurbaşkanı seçimi için toplantı halinde bu
lunan Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantılarının 
sonuncusunu takip eden, Tüzüğümüzde yazılı top
lantı gününde ve saatinde toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,05 

ayda 900 milyon TL. dır. Oysa Belediyenin Hükü
metten istediği yardım 250 milyon TL. dır. 

Hükümet; Başkent Belediyesinden bu parayı 
esirgediği için, direnişin başladığı 6 Şubat tarihin
den beri, halka sunulamayan çeşitli ve hayati hiz
metlerin parayla ölçülemeyecek değerini bir yana bı
rakacak olsak bile, halka bugüne kadarki maliyeti 
210 milyon TL. nı bulmuştur. Ve her yeni gün için 
10 milyon liralık zarara malolmaktadır. 

b) Ankara sokaklarında biriken 30 bin ton çöp, 
onarılamayan kanallardan akan pis sular, öldürüle-
meyen köpeklerin yarattığı kuduz tehlikesi, kontrolü 
yapılmayan etlerin doğurduğu endişe, tamiri sağlana
mayan yollardan, derin çukurlardan ötürü meydana 
gelen kazalar Başkent halkı önünde yalnız belediye
yi değil, Hükümeti de müşkül durumlara sokmuştur. 

c) Yalnız Başkentin değil tüm belediyelerin için
de bulunduğu mali yetersizlik sonucunda maaş ve 
ücretlerini alamayan ve bundan ötürü yaşam kavga
sı veren, bakkal, kasap, manav gibi esnafa borçla
nan protesto edilerek mahkemeye verilen, ev sahip
leri tarafından bu mevsimde sokağa atılan fedakâr 
belediye işçilerinin maruz kaldıkları muamele, sadece 
kamu hizmetlerini aksatmakla kalmamış, birtakım 
sosyal bunalım ve patlamalara da ortam hazırlamış
tır. 

d) Ankara'da ve tüm kamuoyunda, mevcut si
yasal iktidarın CHP'li belediyelere partizan nedenler
le destek olmadığı kanısı gün geçtikçe yaygınlaşmak-

•« m»m •• 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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tadır. Geçmiş AP ve MC iktidarları zamanında da 
buna benzer üzücü örneklerin bilindiği gözönünde 
bulundurulursa, bu kanaatin kamuoyunda meydana 
gelmesine ister istemez hak vermek gerekiyor. Bu 
durum, her çeşit siyasal düşünceye sahip milyonlar
ca vatandaşın yaşadığı büyük kentler halkın nazarın
da o siyasal iktidarı ve hatta Devleti zayıflatan ve 
kamuoyu önünde haksız ve adaletsiz gösteren bir gö
rüntüye sürüklenmektedir. 

Özellikle Devletin merkezi olan - Ankara kentin
de, Cumhurbaşkanının, Hükümet ve Parlamento üye
lerinin, yabancı ülke elçi ve mensuplarının yaşadığı, 
türlü dış politika faaliyetlerinin sürdüğü ve bütün 
bunların da üstünde 2,5 milyon çok değerli Türk 
vatandaşının barındığı bu aziz kentte belediyenin çi
leli işçilerine ve memurlarına reva görülen muamele 
karşısında; 

1. Hükümet olarak düşünülen köklü ve uzun 
vadeli tedbir ve planlar nelerdir? 

2. Ankara Belediyesi işçi ve memurlarının maaş 
ve ücretlerini hemen ödemek, kamu hizmetlerinin 
biran önce yapılmasını sağlamak ve özellikle bir çöp 
deryası haline gelen şehri pislikten ve hastalıktan 
kurtarmak için alınacak acele tedbirler nelerdir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 24.4.1980 

HAZMİÎT : HD.MİİŞ. 
Sayı : 53107.M. 5/28490 

Konu : Ankara Belediye
si Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12.3.1980 gün ve 06-212-910-03585/1192 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibrahim Öz-

türk'ün, Ankara Belediyesinde çalışan işçilerin üc
retlerini alamadıklarından dolayı başlattıkları dire
niş hakkındaki yazılı sorusu, ilgi yazınız ekinde Ba
kanlığıma gönderilerek cevaplandırılması istenilmiş
tir. 

Bilindiği gibi, belediyelerin mali imkânsızlıkları
nın giderilmesi ve konuya sürekli çözüm getirilmesi 
amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bulunan vergi tasarılarına belediyeler lehme hüküm
ler konulmuştur. 

Diğer taraftan Ankara Belediye Başkanlığında 
başlatılan direnişin sona erdirilerek aksayan belediye 
hizmetlerinin yeniden sürdürülmesini sağlamak ama
cıyla Ankara Belediye Başkanlığına 1980 yılı Bütçe-
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sinden 200 milyon lira tutarında Hazine yardımı ya
pılmış bulunulmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
îsmet Sezgin 

Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün, Kırıkkale Belediyesinde cereyan eden ya
sa dışı işlemlere dair soru önergesi ve içişleri Bakanı 
Vekili Devlet Bakanı Orhan Eren'in yazılı cevabı., 
(7/1194) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplartdınılmasına aracılığınızı ri
ca eder, saygılar sunarım. 

26.3.1980 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztiirk 

Soru : 
300 000 vatandaşa hizmet götüren ve bu amaçla 

planlı, programlı ve tarafsız bir biçimde yoğun ça
lışmalar yapan Kırılk'kale Belediyesinde 'kamu hiz-
ımetleriini aksatmak ve baltalamak amacıyla cereyan 
eden yasa - dışı meclis kararlarının bir bölümü aşağı
ya aktarılmıştır. 

a) Tüm ülkede sayısı az olan ve 200 milyon TL£ 

malolan (beton boru fabrikası) nm çalıştırılması Be
lediye Meclisinin AP ve MHP'li üyelerinin ittifakı ile 
çalışmaktan alıkonulmuş ve bütçeye yılda 40 milyon 
TL. geîir sağlayacak olan bu fabrikanın teknik kad
rosu 1980 bütçesinde 44'den 3'e indirilmiştir. 44 kad
ro Danimarka firmasından alınan fizibilite raporuna 
göre saptanmış idi. 

Belediye Meclisinden çıkan partizan karar, Kı
rıkkale gibi büyük bir kentleşme içinde bulunan önem
li bir beldemizi kamu hizmetinden ve gelir kaynağın
dan yoksun bırakmıştır. 

'b) 1980 bütçesi Belediye Meclisinde görüşülür
ken, daha önce içişleri Bakanlığınca onaylanan 108 
adet kadro, yine AP ve MHP'li üyelerin ittifakıyla 
iptal edilmiş ve ödenekleri bütçeden çıkarılmıştır, 
Böylece 43 zabıta, 41 temizlik işçisi açıkta kalarak aç
lığa mahkûm edil'mişitir. 

Her 1 500 nüfusa bir za'bıta memuru düşmesi ge
rekirken, 13 000 nüfusa bir memur isabet etmesi, 
(keza asgari 220 temizlik işçisiyle görülmesi gereken 
kent temizliğinin 100 kişilik dar bir kadroya indiril
mesi ve araç şoför kadrolarının iptali, CHP'li Bele
diye Başkanını başarısızlığa mahkûm etmenin tipik: 
ve partizan bir ifadesidir. 
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c) 1980 Belediye bütçe teklifi 309 000 000 TL. 
iken, AP + MHP ittifakıyla 271 000 000 TL. indiril
miştir. Bu fahiş tenzilât, açıkça belediyeyi baltalamak 
ve halk hizmetinden alıkoymak anlamı ve amacını ta
şımaktadır. 

d) Yine AP ve MHP'li üyelerin birleşmesiyle, 
300 000 nüfuslu KırikJkale Belediye Başkanının öde
neği, partizan bir tutumla 9 000 TL. olarak saptan
mıştır. Benzer belediye balkanlarının ödeneği 40 - 50 
'bin TL.'den fazla iken, belediye başkanım kendi iş
çisinden ve memurundan daha alt düzeyde görmek ve 
onu geçim sıkıntısına düşürmek, insaf ve adalet öl
çüsüne sığmaımıştır. 

Sonuç : 
Bir çok kentte olduğu gibi, Kırıkkale belediyesin

de de cereyan eden ve kamu hizmetlerini yaptırma
maya yönelen bu partizan ve yasa - dışı işlemler kar
şısında bakanlığınız ne düşünmektedir ve ne gibi iş
lemler yapmaktadır? Yolksa, sadece (Belediye meclisi
nin tasarruflarıdır) diye, hu gibi halk aleyhine olan 
kararlar karşısında susmayı mı, yoksa idari vesayet 
müessesesinin hizmet yararına işlemesini mi tercih 
ermektedir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 1 . 4 . 1980 

Mahalli İdareler Gn. Md. 
Şube M d. : İşlemler 
Sayı : 521-80-302-2 

Konu : Soru Önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1.4.1980 gün ve 06.212.00957-03788/1194 

sayılı yazınız. 
Ankara Senatörü Sayın İbrahim Öztürik tarafın

dan verilen, Kırıkkale Belediyesi ile ilgili Soru Öner
gesi incelendi. Bu inceleme sonucuna göre: 

25 . 4 . 198» 0 : 1 

a) Belediyeye ait Beton Boru Fabrikası'nm faa
liyete geçirilmesi için Belediye B'aşkanlığınca 50 adet 
kadro ihdasının talep edildiği, ancak Belediye Mec
lisince müzakereler sonucunda sadece 3 adet kadro 
verilmesinin uygun görüldüğü anlaşılmış olup; bu ka
rarın gerekçesi ile hizmete tesirinin incelenmesi An
kara Valiliğinden istenmiştir. 

ib) 1980 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bele
diyeye ait 108 adet kadro belediye meclisince iptal 
edilmiş ve ödenekleri kaldırılmıştır. Meclisin bu ka
rarı aleyhine Belediye Başkanı Danıştaya başvurmuş
tur. Danıştaydan alınacak karar doğrultusunda hare
ket edilecektir. 

c) 1980 yılı belediye bütçe teklifi 309 647 332 TL. 
iken meclis görüşmeleri sonucunda 271 697 832 TL. 
olarak kesinleşmiştir. 1580 sayılı Kanunun 121 nci 
maddesi «Meclis bütçe kararnamesi metnini madde 
madde, Varidat ve masraf cetvellerini fasıl fasıl mü
zakere ve bütçeyi aynen veya fasıl ve maddelerini ta-
dilen ka'bul eder demektedir. Bu konuda yetki ta
mamen belediye meclisine ait olduğundan Bakanlığımı
zın bu takdire müdahalesi söz konusu değildir. 

d) 1980 yılı bütçe teklifinde başkanlık ödeneği 
brüt 30 000 TL. teklif edilmiş olup, meclis müza
kereleri sonucunda brüt 20 000 TL. olarak tespit edil
miştir. Başkan ödeneğinin tespitinde Bakanlığımızın 
veya bütçeyi tasdike yetkili makamın bir yetkisi 
bulunmadığından bu konuda yapılacak bir işlem gö
rülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Orhan Eren 
Devlet Bakanı 

İçişleri Bakanı V. 
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Saat : 11.00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açik bulunan bir 
asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi. (3/1701) 
(S. Sayısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6.2.1980) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu ile Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür Komisyonu Baş'kanhk »Seçimine Ya
pılan İtirazlara ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Raporu ile Başkanlıik Divanı Karan. (3/1836) (S. Sa
yısı : 1000) (Dağıtma tarihi : 28.2.1980) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Naikdi Tazminat ve Aylik Bağlanması Hak

kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim -

Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli Savunma, İçişleri 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/27; C. Senatosu : 1/685) (S. Sayısı : 1014) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1980) (C. Senatosunda^ bitiş 
tarihi : 25.4.1980) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1978 
mali yılı kesin hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/41) 
(S. Sayısı : 1009) (Dağıtma tarihi : 6.3.1980) 

2. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı 
Kanunun 36-A/12 maddesine (e) fıkrasının eklenme
sine mütedair Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
'kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/192; C. Se
natosu : 2/163) (S. Sayısı : 1010) (Dağıtma tarihi : 
6.3.1980) (Ret) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
30.4.1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Topiant, Yıh : 19 S. Sayısı : 1010 

657 Sayılı Kanunu Tadil Eden 1897 Sayılı Kanunun 36 - A / 1 2 
Maddesine (e) Fıkrasının Eklenmesine Mütedair Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan Komis

yonları Raporları. (M. Meclisi : 2 /192; C. Senatosu : 2/163) 

Not : M. Meclis* S. Sayısı : 249 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30. 1 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1070 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Medisfııin 29 . 1 . 1980 tarihti 35 nci Bir fesi ininde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 657 sayılı 
Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 36-A/l 2 maddesine <e) fıkrasının eklenmesine mütedair Kanun Teklifi, 
dosyası ile borikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Eksi 

MiDet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu teklif 21.12.1977 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
10, 29.1.1980 tarihli 28 ve 35 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Say ısı.-249) 

MiBet MecEsS Başkanlığına 

657 sayılı Kanunu tadil ©den 1897 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline, Bazı Maddeler ilavesine 
mütedair Kanun Teklifimi Gerekçesi ile Birlikte takdim ediyorum, 

işleme kanulmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Gmmurfyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurlarımızın hak ve özgürlüklerini ekonomik bağımsızlıklarını 
temin etmek yolunda yeni hükümler getirmişse de uzun yıllar içerisinde çok çeşitH statü ve özellikler gösteren 
tüm devlet memurlarının ihtiyaçlarına cevap veren bir yasa oluşturulması başlı başına bir sorun olmuştur. Bu 
kanun bilindiği üzere bilahara çıkarılan yasalarla değiştirilmiş ve takviye edilmişse de kanunun bugünkü ha
liyle dahi bütün gereksinmelere cevap verdiği iddia edilemez. Bu teklifimizde gerçekten madur olmuş bir ki-
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sim devlet personelinin durumları kanunun temel ilkelerine uygun bir meslek içi eğitime ve ilerlemeye olanak 
sağlayıcı bir düzeye gelinmesi öngörülmüştür. 

Aylıklarım Personel Kanunu hükümlerine göre almayan Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünün 
TC Emekli Sandığı dle ilgili personellinden Yüksek Denizcilik Okulu öğrenimi görmemiş gemi adamlarının 
emekli keseneklerine esas aylık ücretleri 1425 sayılı Kanunun geçici 11 nci maddesi hükmü delaleti ile 657 
(1327) sayılı Kanuna göre tespit edilmiş bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiştirilmesi
ne matuf 12 sayılı K.E.E.K. nin değiştirilerek kabulü hakkındaki 1897 sayılı Kanunla tesis edilen sınıflar bö
lümüne tadat edilen sınıflar meyanında bulunmayan gördükleri hizmet itibariyle büyük bir özellik taşıyan 
ve esasen gemi adamlarının yeterlik ve sayısı hakkındaki tüzükte görevleri, sayıları ve yetkileri gösterilmiş bu
lunan gemi adamlarının başka bir deyimle güverte ve makine sınıfının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
daki sınıflandırma içinde mütalaa olunrnayışı tatbikatta bu hizmetleri ifa edenlerin büyük mağduriyetine ne
den olmuş ve sosyal güvence bakımından olumsuz yönds etkiler meydana getirmiştir. Mesela yeni kaptanlar 
dan emeklilik maaşı mahiyetlerinde çalışan aynı gemideki kamarot ve gemicilerin emeklilik maaşından çok 
dun bir duruma gelmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp yürürlükte bulunan (gemi adamlarının yeterlik ve sayısı hakkındaki tü
zük) güverte ve makine sınıfında hizmet görecek olan gemi adamlarının, tahsil durumları ne olursa olsun, gö
recekleri hizmet için haiz bulunmaları gereken yeterlik belgelerini ve üst yeterlik belgesi alabilmek için de ge
çirilmesi gereken deniz hizmetleri ile imtihan şekillerini ayrı ayrı belirtmiş bulunmaktadır. Yüksek Denizcilik 
Okulu mezunu bulunmayan ve fakat bu öğrenim noksanlıklarını tabi oldukları statü ve tüzük gereğince 
uzun yıllar hizmet içi eğitim ve her sınıfta verdikleri imtihanlarla yeterlik belgelerini almak suretiyle ve basan
larına göre güverte ve makine sınıflarında hizmet ifa edenlerin ibraz ettikleri ehliyetnamelere göre sınıflandı
rılmaları, lostromo, kaptan başmakinist gibi sıfatları ihraz edenlerin öğrettim durumlarına bakılmaksızın 
hizmet şartlarının ağırlığının görevlerinin özelliği ve önemi gözönünde bulundurularak teklif metninde gös
terilen giriş ve yükselinebilecek derece ve devam edegelen mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün olabile
cektir. 

Bu teklif kanunlaştığı takdirde özel sektör ile devlet sektöründe çalışan gemi adamları arasındaki farklı
lık hatta aynı müessese içerisinde yani Denizcilik Bankasında çalışan ve fakat 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
kapsamı içinde tahsil, hizmet yılı gibi faktörler nazara alınmadan her ne namla olursa olsun kendilerine öde
nen her türlü ücret toplamları üzerinden ihtiyarlık primi kesilen ve böylelikle emeklilik yıllarını doldurdukla
rında toplu iş sözleşmelerine göre oluşan ücretlerinin tavan haddinden ihtiyarlık aylığı alabilme durumuna 
göre sigortalı gemi adamları ile olan farklılık da ortadan kalkacak aynı görevi ifa ettiği halde emeklilik yö
nünden 657 sayılı Kanun kapsamına giren gemi adamları arasında sosyal adalet espirisdne uygun bir uyum
luluk sağlanmış olacaktır. 

Böylece uzun süre meslek hayatlarında her kademede kanuni sürelerini doldurarak imtihan vermek sure
tiyle ehliyetlerini ispat ettikten sonra kendilerine milyonlarca liralık maddi değeri olan gemileri teslim ettiği
miz ve aynı zamanda yolcu olarak binlerce kişinin her gün can emniyeti sorumluluğunu taşıyan kaptanlık 
mesleğini cazip hale getireceğimiz gibi çeşitli hava şartlarına ve çok zor olan deniz trafik durumuna rağmen 
güç görevleri her gün başarı ile devam ettiren bu insanların bu mihnetli meslek hayatlarının sonunda mağdur 
olmadan ve çok sıkıntılı bir emeklilik durumuna düşürülrnemeleri temin edilmiş olacaktır, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1010) 
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Kanunlar Müdürlüğü! 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
31 < 1 . 1980 

Sıra Sayısı 
M. M, C.S. 

249 

Ö z e t i 

'657 sayılı Kanunu tadül eden 1897 sayılı Kanunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrasının 
eklenmesine mütedair kamı teklifi. 

MÎLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTÎŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
30 Nisan 1980. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR, 
TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonuna : 10 gün. 
2. Bütçe ve Plan Komisyonuna. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar •» İskân Komisyonu Raporu 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Cumhuriyet Senatosu 
Esas No. : 2/163 
Karar No. : 2 

12 . 2 . 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 . 1 . 1980 tarihli 35 nci BMeş/im'inde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 657 sa
yılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrasının eklenmesine mütedair kanun 
teklifi, Komiisyonumuzun 12 , 2 , 1980 tarihli 2 nci Birleşiminde Ulaştırma ve Maliye Bakanlığı temsil-
dlerinin işjtirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinin gerekçesinde tafsilen izah edilen husustan ve gerekse Bakanlık temsilcilerinin tamamla
yıcı malûmatlarım nazan itibara alan Komisyonumuz; MMet Meclisince kabul edilen metninin 1, 2, 3 ve 4 
ncü maddelerinin aynen kabulüne, 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurutaıak üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Komisyon Başkanı 
Erzurum Senatörü 
Selâhattin Deniz 

Başlkanvekili 
Hakkâri 

Abdulhalufc özdinç 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
İstanbul 

Mehmet Emin Sungur 

Kâtip 
Mardin 

İsmet Muharremoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1010) 
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Üya 
Tabii Üye 

Ekrem Acuner 
Toplantıda bulunamadı. 

Üya 
Mardin 

Cemliİ Çeçam 
Toplantıda bulunamadı. 

Üya 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

Üya 
Tunceli 

Naim Taşarı 

Üya 
Kaklarda 

Beyti Arda 

Üya 
Urfa 

Abdüilgani Demirfcol 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Bitlis 

Mehmet Sedat Özcan 

Cumhurbaşlki 
ı 

Üye 
mmea 

Üya 
Siirt 

îdris Arıkan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üya 
Kars 

Halim Dursunoğlu 

Üya 
Tabii Üye 

Sezai OTCan 
Toplantı bulunamadı 

Seçilen Üye 
Şerif Tüten 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1010) 
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C. SENATOSU İSTANBUL ÜYESt ERDOĞAN ADALI'NIN TEKLÎFÎ 

657 Sayılı Kanunu Tadil Eden 1897 Sayılı Kanunun 36 - Aj 12 Maddesine (e) Fıkrası, ve Aynı Kanunun 
Ek Geçici İkinci Maddesinin D Bendine (e) Fıkrası İlavesine ve Aynı Kanunun 8 nci Maddesinin Tadiline 

Mütedair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin (A) kısmının 12 sa
yılı bendine aşağıda yazılı (e) fıkrası eklenmiştir : 

e) Bu fıkrada sıfat ve görevleri belirtilmiş gemi adamlarının görevlerin gerektirdiği imtihanları vermek 
ve belgeleri kazanmış olmak şartıyla (tahsil durumlanna bakılmaksızın) giriş derece ve kademeleri ile yük
selebilecekleri derece ve kademeler aşağıda gösterilmiştir : 

Güverte Sınıfı 
Giriş Yükseltilebilecek 

Derece Kademe Derece Kademe 

Güverte lostromosu 
Liman kaptanı 
Kıyı kaptanı 
Yakınyol güverte zabiti 
Yakınyol kaptanı 
Uzakyol kaptanı 

Makine Sınıfı 
Makine lostromosu 
Deniz motorcusu 
Deniz motor makinisti ve 
Buhar makinisti 
Yakınyol makine zabiti 
Yakınyol başmakinisti 
Uzakyol makinisti 

13 
12 1 
11 
10 1 
10 
9 

13 
12 

11 
10 
10 
9 

l 5 
4 

l 3 
2 

l 1 
1 1 

t 5 
t 4 

1 3 
1 2 
1 1 
1 1 

Son 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1010) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Kanunu Tadil Eden 1897 Sayılı Kanunun 
36-A112 Maddesine (e) Fıkrasının Eklenmesine 

Mütedair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 saydı Kanunu tadil ©den 1897 
«sayılı Kamunun 36 naı iraaddesduiin (A) (kısmının 12 
sayılı bendine aşağıda yazalı (e) fıikrası eklenm%ttx. 

e) iBu fıkrada sıfat ve görevlerli ıbelirüilmiş gemi 
adamıllaırınııı bu görevlerin gerektirdiği imtihanları 
vemıeik; ve 'belgeleri kazanmış olmak şartiyie (tahsil 
dbrumilarana baıkalmaıksızan) garıiş derece ve kademe
leri (ile yailksıeliefbilecJefldeııi derece ve kademeler aşağıda 
göstorifoniştıir. 

BAYINDIRLIK. ULAŞTIRMA VE İMAR - İSKÂN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Kanunu Tadil Eden 1897 Sayılı Kanunun 
36-A112 Maddesine (e) Fıkrasının Eklenmesine 

Mütedair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Mliıllet Meclisi metninin 
maddesi aynen fcalbuıl edilmiştir. 

1 inci 

Oüfvefte snnıf ı 

Oütverte Lostromosu 
Liman Kaptanı 
Kıyı Kaptanı 
YakımyoJ Gülvente Zabiti 
Yakınlyol Kaptam 
Uzalkyol Kaptanı 

Maikjinıe Sınııfı 
Makine Lostromosu 
Deniz; Motorcusu 
iyeniz Motor Makinisti ve 
Buharı Makinisti 
Yalkınyol Makfine Zabiti 
Yalkırayol (BaşmlakJnlistti 
UziaJkyol Başmakinisti 

Gini$ 
D, K. 

(12 1 
111 1 
10 1 
9 1 
9 1 
8 1 

12 
İl! 

1Q 
9 
9 
8 

YüikJsdine-
bflecök) 
D. K. 

4 Son 
3 » 
2 » 

1 2 » 
1 1 » 
l 1 y> 

li 4 » 

l 3 » 

L 2 » 
Lİ 2 » 
l 1 » 
l 1 » 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1010) 
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C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın Teklifi 

MADDE 2. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (D) bendine 
aşağıdaki (e) fıkrası ilave edilmiştir. 

Fıkra (e) Bu fıkrada sıfat ve görevleri belirtilmiş gemi adamlarının bu görevlerin gerektirdiği imtihan
ları vermek ve belgeleri kazanmış olmak şartı ile tahsil durumlarına bakılmaksızın giriş derece ve kademeleri 
ile yükselebilecekleri derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir : 

Güverte Sınıfı 
Giriş Yükselinebilecek 

Derece Kademe Derece Kademe 

Güverte lostromosu 
Liman kaptanı 
Kıyı kaptanı 
Yakınyol güverte zabiti 
Yakınyol kaptanı 
Uzakyol kaptanı 

Makine Sınıfı 
Makine lostromosu 
Deniz motorcusu 
Deniz motor makinisti ve 
Buhar makinisti 
Yakınyol makine zabiti 
Yakınyol başmakinisti 
Uzakyol makinisti 

13 1 
12 1 
11 
10 1 
10 
9 

13 
12 

11 
10 
10 
9 

5 
4 

l 3 
2 

l 1 
l 1 

l 5 
l 4 

1 3 
1 2 
l 1 
1 1 

Son 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

MADDE 3. 
değiştirilmiştir : 

657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun yürürlük madde 8 aşağıdaki şekilde 

Madde 8. — Bu Kanunun 59, 74, 77 nci maddeleri ve 68 nci maddesinin (B) bendi hükümleri yayımı ta
rihinde, Ek Geçici 2 nci maddesinin (D) bendinin (e) fıkrası ve diğer madde hükümleri ise 1 . 3 . 1975 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1010; 
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MADDE 2. — Birinci madde ile tespit edileni 
diereoe ve kademeler ite yükselinebileeek derece ve 
'kademeleri 657 sayılı Kanunu değiştiren 1327 sayılı 
Kanunun 9Q ncı maddesiyle getirilen ve 1897 sayılı 
Kanunİa değiştirilen ek geçidi maddelere göre tes
pit edilen ve bu kanunun yürüdüğe girdiiği tarihe ka
dar! geçeaı süıreterin iin/tibak, biJJkfülmflerinie göre ka
nunla tespit eddlen yüfcŝ eJbÖJöcielkileri derece ve ka
demleri geçmemek, üzerle yeniden kıtâfbakjlAn yapı
lır, 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihini takip 
eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür, 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

MADDE 2. — MiHet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul ediîmişeir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kjafaui edilmişi&r. 

metninin 3 ncü 

MADDE 4. — MHlet Meclisi meıtnanin 4 ncü 
maddesi aynen kabul odilmişttfrr. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1010) 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/163 29 . 2 . 1980 
Karar No. : 5 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 . 1 . 1980 tarihli 35 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 657 sa
yılı Kanunu Tadil Eden 1897 sayılı Kanunun 36 - A/12 Maddesine (e) Fıkrasının Eklenmesine Mütedair Ka
nun teklifi 31.1.1980 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
da 13.2.1980 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun 21.2.1980 tarihli toplantısında, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, ve Emekli San
dığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu halde kanun teklifi incelenmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, yapılan bir önerinin kabulü üzerine, teklifin Alt Komisyon
ca incelenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Mehmet E. Alanyalı, Zeyyat Baykara, Neş'et Aknıandor'dan oluşan Alt Komisyon, ilgili uzmanların da 
katıldığı çalışmalarında teklifin tümünü ve maddelerini inceleyerek raporunu Komisyonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuz Alt Komisyon raporunu inceleyerek tümünü olumlu bulmuş, teklifte sözkonusu olan 
gemi adamlarının çalışma şartları ve işgüçlükleri gözö nünde tutulduğunda bunlara daha fazla imkânlar sağ
lanması gerektiği görüşünü benimsemekle birlikte incelenen teklifin 657 sayılı Yasanın prensiplerini büyük 
ölçüde tadil etmekle birlikte istenilen imkânları sağlayamadığı ve ayrıca teklifte kimlere ne gibi imkânlar 
getirilmek istendiği açık olarak ortaya konulamadığı görüşüne varmıştır. Sözkonusu teklifle getirilmek is
tendiği zannedilen imkânların 657 sayılı Kanunun kapsamı içinde halledilebileceği görüşüne varıldığından 
Alt Komisyon raporunda belirtilen aşağıdaki nedenlerle teklifin reddedilmesine karar verilmiştir. 

1. 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 36 - A/12 Maddesine (e) Fıkrasının Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ile, güverte sınıfı, makine sınıfı diye iki sınıf ihdas edilerek bu sınıflara dahil olup da, 
unvanları, güverte lostromosu, liman kaptanı, kıyı kaptanı, yakın yol güverte zabiti, yakın yol kaptanı, uzak 
yol kaptanı, makine lostromosu, deniz motorcusu, deniz motor makinisti ve buhar makinisti, yakın yol ma
kine zabiti, yakın yol başmakinisti, uzak yol başmak) nişti olanların hizmete giriş ve yükselebilecekleri azami 
derece ve kademeler tespit edilmektedir. 

Kanun teklifinin gerekçesinde, aylıklarını personel kanunları hükümlerine göre almayan Denizcilik Ban
kası TAO Genel Müdürlüğünün TC Emekli Sandığına tabi personelinin durumlarının düzeltilmesinden söz 
edilmektedir. 

Denizcilik Bankasına bağk gemi adamları bugün için Sosyal Sigortalar Kurumuna ba£lı olup. 5842 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1,1955 tarihinde TC Emekli Sandığı ile ilgili olanlar, aynı kanunun 26 ncı 
maddesi uyarınca TC Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirmişlerdir. 

Bunların dışında kalan gemi adamları ile 1.1.1955 tarihinden sonra işe alınan gemi adamları Sosyal Si
gortalar Kurumuna bağlı bulunmaktadır. 

2. Gemi adamlarının mesleklerinin zorluğu, yıpratıcılığı ve ağırlığı nedeniyle bunlara, çalıştıkları sürece 
fazla tatmin edilmeleri düşünülebilir ise de; 

Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyatı Türk Anonim Ortaklığına bağlı olarak çalışan gemi adamlarının gö
rev aylıkları toplu sözleşmelerle saptandığına ve bunlara fazla aylık ödendiğine göre, Ulaştırma Bakanlığın
da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamlarına da benzer imkânlar verecek 
(işçi statüsünde veya sözleşmeli olarak çalıştırma im kânları gibi) çalışmalar yapılmalıdır. 

3. Kanun teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) kısmının 12 nci 
bendine eklenen (e) fıkrası ile sağlanmak istenen husus daimi nitelik taşımaktadır. 

Bu hükümle geçici bir dönemde ve halen gemi adamı olarak çalışanların durumları düzeltilmek isteniyor
sa geçici bir fıkra olması gerekirdi. 
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Kaldı ki, teklifle getirilen (e) fıkrası geçici nitelikte olsa dahi; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, Devlet memurlarının hizmete alınmada, 

öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri başlangıç dereceleri ve yükselebilecekleri azami derece ve ka
demeler tespit edilmiştir. 

Bu hükme göre Devlet memurunun hizmete alınışta ve yükselebilecekleri derecenin tespitinde öğrenim du
rumu esas alınmış bulunmaktadır. \ 

Teklifle, bu esas terk edilmekte, unvana göre öğrenim durumu dikkate alınmaksızın, hizmete giriş ve 
yükselinebilecek azami derece ve kademe tespiti öngörülmektedir. 

Teklifin kanunlaşması halinde; sözü edilen sistem bozulacağı gibi, Devlet Memurları Kanununa tabi 
olup da, sözü edilen 36 ncı maddenin ortak hükümler başlığını taşıyan (A) bölümünde yer alan tabloda gös
terilen, öğrenim durumları itibariyle hizmete giriş ve yükselebilecekleri azami derece ve kademelere göre, 
Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve büyük bir grup oluşturanların aleyhine bir durum ortaya 
çıkacak ve Devlet Demiryolları ,Türk Hava Yolları, Deniz Nakliyatı TAO'nda çalışan personelle diğer mü
esseselerde çalışan bazı personelin haklı isteklerine yol açacak ve bu kanun emsal gösterileceğinden bu yolda 
yapılacak isteklerin reddedilemeyeceği durumlar ortaya çıkacak ve Devlet Memurları Kanununun 36 ncı mad
desinde yer alan esas gittikçe dejenere olup, tamamen bozulacaktır. 

4. Ayrıca, Deniz Kuvvetlerinde mevcut aynı unvanlara sahip astsubaylar 1 nci dereceye Kadar yükseleme
diklerinden yeni bir farklılık ortaya çıkacaktır. 

5. Kaldı ki. Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin bu kanunun prensiplerini zedeleyen mün
ferit tekliflerle değiştirilmesi ilerde bu kanunda düzeltme yapılması olanağını zorlaştıracaktır. 

6. Keza, ilgililerin hizmete ilk girişlerinde teklifte görev unvanları için tespit edilen derece ve kademe
den göreve alınmaları sözkonusu değil ise, teklifte sayılan unvanları alabilmek için bir çalışma süresi gereke
ceğinden, bu süre sonunda kişi o unvana ait derece ve kademeyi de geçmiş olabilecektir. ı 

Örneğin; lise mezunu bir kişi 13 ncü derecenin 3 ncü kademesinden hizmete başlamış ve 9 yıl sonra 10 
ncu derece 3 ncü kademede iken liman kaptanı olsa (11 nci derece 1 nci kademe) veya 13 yıl sonra 8 nci 
derece 1 nci kademede iken makine lostromosu (12 nci derece 1 nci kademe), buhar makinisti (10 ncu derece 
1 nci kademe) olsa kanunun tatbiki mümkün olmayacaktır. 

7. Diğer taraftan, ilgililerin öğrenim durumlarına göre göreve girdikten sonra teklifteki unvanları itiba
riyle yeniden intibakları sözkonusu ise, bunlar öğrenim durumlarına göre giriş dereceleri ile hizmete başladık
tan sonra bu unvanları kazanmaları ile birlikte yeni bir giriş derecesi saptanacak ve hizmet toplamlarına göre 
yeniden bir intibak yapılacak ve bu intibak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan intibak hü
kümlerinden farklı olacaktır. 

8. Teklifte öğrenim durumuna göre hizmete girilebilecek başlangıç derecesi ve yükselinebilecek azami 
derece sistemi değiştirilip, unvana göre derece ve kademe tespiti esası getirildiğine göre, her unvan için tespit 
edilen derece ve kademeden her dereceli öğrenimden mezun olanların hizmete alınması mümkün olabile
cek, böylece, yeni haklar verilmesi istenirken daha büyük haksızlıklar meydana gelebilecektir. 

Diğer bir deyişle, bir gruba imkân verilirken diğer sınıfların aleyhine sistem bozulacaktır. 

9. Şayet teklifle, yalnızca, belli bir öğrenim seviyesinde olanlardan (örneğin lise mezunlarından) bu gö
revlere atananlar sözkonusu ise, bu halde de, Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (E) fıkra
sının 1 nci bendi uyarınca, 19.10.1979 gün ve 7/18347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
ve 28 Kasım 1979 günlü ve 16823 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümünün (B) fıkrasının birinci bendinden yararlanacaklara 
ilişkin yönetmeliğe göre» belli şartlarda lise mezunlarının 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebil
meleri mümkün bulunmaktadır. 

10. Kaldı ki, teklifin kanunlaşması halinde, kanun teklifinde sayılan unvanlar dışında denizcilik mesle
ğinde çalışanların da bu yönde istekte bulunacakları şüphesizdir. 

11. Esasen, bir mesleğin zorluğu, ağırlığı ve yıpratıcılığı nedeniyle meydana gelen mağduriyetlerin gide
rilmesi mevcut sistemleri bozarak olmamalıdır. 
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Teklifin gayesi, denizcilik mesleğinin zorluğu, ağırlığı ve yıpratıcılıgı nedeniyle, teklifte sayılan unvanlar
la çalışanlara fazla aylık ödemek ise, bu yukarda açıklanan yollarla veya Devlet Memurları Kanununda yer 
alan iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zamları gibi mevcut 'imkânlarla sağlanmalıdır. 

12. Teklifin ikinci maddesi ile sağlanmak istenen intibaklarda yukarda sayılan sakıncaları meydana ge
tirmektedir. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun olurlarının alınması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçhoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Bu Kanunda Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Aydın 

/. Cenap Ege 

Üye 
İzmir 

Nurhan Art emiz 
Toplantıda bulunamadı 

Uye 
Sivas 

Tahsin Türkay 
Toplantıya katıldı. 

İmzada bulunamadı. 

Başkan vekili 
Trabzon 

Hasan Güven 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Rize 

Kanun metninin reddine muhalifim. 
Şükrü M et o 

Üye 
Bolu 

Neş'et Akmandor 

Üye 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 

Üye 
Tabii Üye 

Kâmil Karavelioğhı 

Bu Kanunda Başkan 
(Komisyon Sözcüsü) 

Kütahya 
M. Emin Alanyalı 

Üye 
Artvin 

Rasim Gezmiş 

Üye 
C. Bşk S. Ü. 

Zeyyat Boykara 

Üye 
Samsun 

Şaban Dcmirdağ 

Üye 
Yozgat 

Ünal Allı oğlu 
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