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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında (1/54) (S. Sayısı : 68), 

1318 sayılı Finansman Kanununun Bi'na İnşaat 
Vergisiine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair (1/53) (S. Sayısı : 70), 

Emlak Alım Vergltei Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında (1/56) (S. Sayısı : 73) Ve 

7338 sayılı Veraset ve Int'ikal Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapriması Hakkında (1/57) (S. Sayısı : 75) 
Kanun tasarılarıyla; 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa Üç Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun TeklİMi (2/21) (S. Sayısı : 
77) ka'bul edildi. 

Türkiye Cumhuriyetıi Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Tür
kiye Cum'huriye'ti ve Sovyet Sosyafet Cumhuriyetleri 
Biriliği Arasındaki Karaden'iz'de Kıta Sahanlığı Sınır
landırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna tl'işkin Kanun Tasarısı da (1/3) 
(S. Sayısı : 8) kabul olundu. 

12 Aralık 1980 Cuma günü saat 14.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.44'fce son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MilK Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K, K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

İL — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

/. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) nun Tür
kiye Büyük Millet Meclisince onaylanmış bulunan 
Anayasanın 19 ncu maddesinin 5/b ve 6/b bentleri 
gereğince; Uluslararası 65 nci ve 66 ncı Çalışma Kon
feranslarında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararla
rı hakkında bilgi sunma istemine ilişkin, Çalışma Ba
kanının 25.11.1980 tarihli, 10.82.8/4125 sayılı tezke
resi. (3/26) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Çalışma Baka
nının bir tezkeresi var; okutuyorum: 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) ülkemiz 

Parlamentosunca onaylanmış bulunan Anayasanın 
19 ncu maddesinin 5/b ve 6/b bentleri gereğince 
Uluslararası Çalışma Konferanslarında kabul edilen 
sözleşme ve tavsiye kararlarının karar tarihinden 
başlayarak 12 ay içinde veya en geç 18 ay içinde 

üye devletlerin yasama organının bilgisine sunul
ması gerekmektedir. 

1979 Haziran ayında toplanan ILO Konferansında 
kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararlarının ülke
mizde «Yasama organı» nm bilgisine sunma mü
kellefiyeti bugüne kadar yerine getirilememiştir. Bu 
sunma mükellefiyeti için tanınan azami süre de 
25 Aralık 1980'de dolmaktadır. Bu mükellefiyet, 
Çalışma Bakanının yasama organında söz alarak 
sözleşme ve tavsiye kararının neleri ihtiva ettiğine 
dair açıklamalarda bulunması ve bu açıklamaların 
tutanaklara geçmesi şeklinde yerine getirilmektedir. 
Tutanakların bir suretinin de ILO'ya gönderilmesi 
gerekmektedir. 

1979 Haziranında toplanan 65 nci, 1980'de top
lanan 66 ncı Çalışma Konferansında kabul edilen 
sözleşme ve tavsiye kararları hakkında ilişik metinde 

— 398 — 



M. G. Konseyi B : 23 12 . 12 , 1980 O : 1 

belirtilen bilgileri mümkünse 25 Aralık 1980 tarihin
den önce Milli Güvenlik Konseyine sunmam için 
gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Prof. Dr. Turhan Esener 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, şimdi bu konuda Konseyimize bilgi 

sunmak üzere Çalışma Bakanı Sayın Turhan Ese-
ner'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Sayın Başkanım; bugün bir uluslararası usul hük
münü yerine getirmek üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, Uluslararası Çalışma Teşkilatı, 
1919 yılında Versay Antlaşmasıyla kurulmuş bir 
teşkilattır. O zamanlar 15 kişi tarafından 9 ilke tes
pit edilmiş, ki bu 9 ilke «Emek, ticari bir meta 
değildir, satılmaz» diye başlar ve sonra da bu ilke 
Versay Antlaşmasının içerisine girmiştir. 29 devlet 
şu anda bunu imzalamış durumdadır. Bilahara Al
manya ile Avusturyayı buna çağırmışlar. 12 Tem
muz 1932 yılında biz de, Milletler Cemiyetine üye 
olmamızla beraber otomatik olarak bu teşkilatın üye
si olmuş oluyoruz, ikinci Dünya Harbinden sonra 
1944 tarihinde Filedelfiya Anlaşması ile bu teşkilat 
Birleşmiş Milletlere bağlanmıştır ve bugün Birleşmiş 
Milletlerin bir ihtisas komisyonu hüviyeti mahiyetin
dedir. Aşağı yukarı bugüne kadar 153 sözleşme 
yapmış, 174 tavsiye kararı var ve biz bugüne kadar 
bunlardan 27'sini tasdik etmiş durumdayız. 

Bu teşkilatın en mühim mekanizması şöyle işli
yor : Bunun bir konferansı var. Bu konferans en 
aşağı senede bir defa toplanıyor ve bu konferansa 
her devletten hükümet üyesi, işçi üyesi ve işveren 
üyelerimden teşekkül edilen bir heyet iştirak ediyor ve 
bu konferansta uluslararası kanunlar yapılıyor. Son
ra bu ikanunlar bütün üye devletlere gönderiliyor ve 
tasdik ediliyor. Üye devletler bunu tasdik etmedikçe, 
tabii kanun hükmünde olmuyor; bu bakımdan tasdi
kinden geçmesi lazım. Ancak, aradaki süre için bir 
usul mükellefiyeti yüklenmiş 19 ncu maddeyle. 19 
ncu maddenin 5 ve 6 ncı bentlerinde belirtilen bu usul 
yükümlülüğüne göre, bu şekilde hazırlanmış olan 
uluslararası kanunlar, kanunlaşmadan evvel Meclisin 
önüne gelip Meclise arz ediliyor ve böylelikle bilgiye 
sunuluyor. Bu sunulan bilgiler Uluslararası Çalışma. 
örgütünün Cenevre'deki bürosuna gönderiliyor. Bu 
yükümlülüğün en çök bir yıl içerisinde yapılm'ası la

zım. Fevkalade bir hal zuhur etmişse, bu zuhur eden 
fevkalade halin sonunda ve herhalde en geç 18 ay 
içerisinde bu yükümlülüğü yerine getirmemiz gereki
yor. Bu toplantı en son 27 Haziran 1979'da yapıldı
ğına göre 27 Aralığa kadar vaktimiz var. Onun için 
biz huzurunuza 27 Aralıkltan evvel geldik. Şimdi bil
gi sunacağız ve bu bilgi kayıklara geçecek; bu kayıt
ları da göndereceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Sözleşme ve tavsiye kararları hakkında kısaca bilgi 
veriyorum. 

Bu sözleşmeler şunlardır. Birincisi 65 nci Konfe
ransta kararlaştırılmış 152 sayılı Sözleşme ve hemen 
'alkalbinde 'alınan 160 sayılı Tavsiye Kararı. 

Bu sözleşme, dök işçilerinin iş güvenliği ve sağ
lığının korunm'ası hususunda bir sözleşmedir. Bu 
sözleşme 32 sayılı ve 1932 tarihli daha evvelki bir 
sözleşmeyi ta'dil ediyor. 51 maddeden ibaret olan bu 
sözleşmenin 4 ncü madidesli sözleşmenin uygulama 
alanını ve kapsamım tayin edliyor. 

Bu sözleşmeye göre aşağıdaki belirteceğim husus
larda ulusal bir mevzuat düzenlenecektir : 

İşyerlerine güvenlikli giriş; işçileri iş kazaları ve 
hastalıklarına karşı koruyacak bilgi, eğitim ve göze
ttim; işçilere - tabii daima dok işçilerine - bireysel ko
ruyucu elbise ve teçhizat sağlanması; yeterli ve uy
gun ilk yardım ve kurtarm'a vasıtalarının sağlanması 
ve bakımı; acil durumları karşılayacak uygun yön
temlerin tespiti ve geliştirilmesi. Bu konular ulusal 
mevzuatımızda düzenlenecektir. 

ikinci bentte böl^rtilen hususlar da şunlardır : Li
man işlerinin görüldüğü yerlerin yapımı, donanımı ve 
bakımı ile ilgili genel ihtiyaçlar; yanığın ve inflilakle-
rin önlenmesi, işçilerin taşınması, ambarlar, yükleme 
ve boşaltma teçhizatları, gemi vinçleri, rıhtımlar, yük
lerin yüklenmesi ve boşaltılması, depolanması ve isti
fi; çalışma yerlerindeki tehlikeli maddeler ve diğer 
tehlikeler; koruyucu teçhizat ve elbise, temizlik ve 
temizlik tesMeri, sağlık muayeneleri, ilk yardım ve 
kurtarma, güvenlik ve sağlık kuruluşları, işçilerin 
eğitilmesi ve meslek hastalık ve kazalarının bildiril
mesi ve tahkiki. Bu konularda alınacak tedbirler dü
zenlenecektir. Tavsiye kararı bu önlemlerin nasıl alı
nacağını daha ayrıntılı olarak beHrtmektediir. Birinci 
sözleşme ıbu. 

ikinci sözleşme ise, karayolu taşımacılığında ça
lışma ve dinlenme ' süreleri hakkındaki 153 sayılı 
Sözleşmedir. 21 maddeden oluşan bu sözleşme, kara 
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taşımacılığında ücret karşlığı çalışan sürücülere, tav
siye kararında ise sürücü, sürücü muavini, yardımcısı, 
biletçi ve diğer görevlilere uygulanacak esasları ve 
bunların muafiyetlerini hükme bağlamaktadır. Söz
leşme ve tavsiye kararı, taşıt kullanma süresinin 
- fazla çalışma süresi dahil - günde en fazla 9 saat ve 
haftada 48 saati aşmamasını hükme bağlamaktadır. 
Sürücülere 4 ve diğer işçilere de 5 saatlik sürekli ça
lışmadan sonra mola verilmesi ve çallışma gününden 
'başlayarak 24 saat içinde her sürücü için günlük fa
sılasız 10 saatlik bir dinlenme izninin verilmesini ön
görmektedir. 

Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasının denetime 
tabi tutulması ve öngörülmüş olan sürelerde yetkili 
makamların kısaltma ve uzatma yapabilmesi hükme 
bağlanmıştır. 

Yaşlı işçilerle ilgili 162 sayılı Tavsiye Kararına 
göre ise, ileri yaş nedeniyle iş ve mesleklerinde güç
lükle karşılaşmaları muhtemel olan bütün işçilere 
uygulanmakla beraber, her ülke, yaşlı işçinin kesin 
tanımını, kendi mevzuat ve geleneklerine göre yapa
bilecektir. iş ve meslek hayatında yaşh işçiler aley
hine mevcut ayrımların ortadan kaldırılması için üye 
ülkeler tam istihdam ve dengeli sosyal politikalar 
içinde tedbirler alırken ve uygularken işçi ve işveren 
kuruluşlarının da katılmasını sağlayacaklardır. 

Efendim, vereceğimiz bilgi bundan ibarettir. 'Bu 
bilgiyi bildireceğiz, eğer bu sözleşmeleri kabul etmek 
istersek gene huzurunuza getireceğiz ve o zaman ka
bul edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun 
Teklifi. (2/25) (S .Saym : 83) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemlimiz gereğince, ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemimizin birinci sırasında yer alan, Milli 
Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun Teklifi, 83 sıra 
sayısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum: 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz almak İsteyen 
üye var mı efendim?.. 

Yoktur. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler bit-

miştiir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Efcmeyeöler... Kalbüî edifmliştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

'Müi Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Milli Güvenlik Konseyi; Devlet ve 
MİHi Güvenlik Konseyi Başkanı Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Kenan Evren, Üyeleri : Kara Kuvvet
leri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuv
vetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şalhinkaya, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun' 
dan teşekkül eder. 

BAŞKAN — 1 nci rnaldde üzerinde söz almak is
teyen var mı elendim?.. Yok. 

(1) 83 S. \Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

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

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Kurucu Meclis tarafından hazırla

narak halk oyuna sunulacak yeni Anayasada yer ala
cak hükümlere göre teşekkül edecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi fiilen göreve başlayıncaya ka
dar Milli Güvenlik Konseyi Başkam ve üyelerinin 
görevleri, yetki ve sorumlulukları rütbe süreleri ile 
hizmet sürelerine ve yaş hadlerine bakılmaksızın de
vam eder. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kahul edilimişltir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı 

Ve üyeJeğinin herhangi bir nedenle boşalması hallinde; 
Başkanlık en kıdemli Kuvvet Komutanı ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesinin Milli Güvenlik Konse
yince Genelkurmay Başkanlığına atanmasıyla, Üye
lik ise; aynı şekilde Kuvvet Komutanlığına veya Jan
darma Genel Komutanlığına atanan Komutanın Milli 
Güverilİfc Konseyine katılmasıyla tamamlanır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz alimak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

4 ncü maddeyi okuyunuz efendim : 
•MADDE 4. — Bu kanun 12 Eylül 1980 tarihinden 

j geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

5 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Bu Kanunu Milli Güvenlik Kon

seyi yürütür. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yo'k. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Kanun tekliflinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edim'iştir. 

2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa bir Ek Geçici Madde eklenmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/24) (S. Sayısı : 82) (1) 

[BAŞKAN — Efendim, gündemimizin ikkıci sı
rasındaki, 926 sayılı Türk Silalhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununa Bir Elk Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve bu konudaki Milli Savunma 
Komisyonu Raporu, 82 sıra sayısı ile basılıp dağıtıl
mıştır. 

Teklifi görüşten komisyon ve Balkamlik temsilcile
ri yerlerini adldılar̂  

Kanun teklifinin tülmü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz İsteyen sayın üye var mı?... Yok. 
Kıanun teMiflinin tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır,, 
Maddelere geçilmesini oylarımıza sunuyorum: Ka

bul ödemler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

926 Sayılı Türk Silalhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka

nun Teklifi 
MADDE 1. — 926 sayılı Türk ilahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununa aşağıdaki Elk Geçici Miadde 36 
eklenmiştir. , 

EK GEÇİCİ MADDE 36. — MÜli Güvenlik Kon
seyinin devamı süresince; Kuvvet Komutanının ıtetk-
lifi üzerine Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin imza
layacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı karar
name ile, orgeneral - oramiraller arasımdan Kuvvet Ko
mutan Yardımcılığına atama yapılabilir. Bu sekide 
laltamiaın orgeneral - oramiraller iki yıl bu görevde 

(1) 82 S .Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

'kalalbiider^ Bu süre, aynı usulle düzenlenecek ka
rarname ile ıbir yıl daha uzatılabilir. 

Ancalk, bu süreler içinde rütbeye mnaihsus yaş had
dini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atama usulü
ne uygun işlemle Kuvvet Komutan Yardımcılığı gö
revlerinden »aiınalblilider. 

iKıuvvet Komutan Yardımcılığı esnasında rütbe 
ibekleme süresi dolan orgeneral - oramiraler, 49 ncu 
madde (b) bendlinde belirtilen miktarlar dışına çıka
rılırlar. 

iRAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
Ibir İzahatı olacak mı? 

Buyurun.] 

tHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mülla Savunma Komisyonu Blaşkanı) — 
Sayım Başkanım, yüksek malumları 'bulunduğu üze
re, Kuvvet Komutanları (halen, gerek «Anayasa Dü
zeni Hakkında Kanun da; gerekse, Mili GüvenlÜlk 
Konseyinin muhtelif biMrlerinde »'belirtildiği üzere, 
Kuvvet Komutanlığının yanımda, yasama ve özellikle 
yürütmenin de denetim görevini de üstlenmiş bulün-
malkta'durlar. 

Bunumla, yoğun iş akımı içerisinde Kuvvet Ko
mutanlıkları yardımcılıklarında kendilerine bir yar
dımcı orgeneral veya oraımiral bulundurulması ve 
atanması teklifi getirilmiştir. 

Buraya atanacak orgeneral ve oramıirallerim bu 
Ih'izmet süresinde özellikle Kuvvet Komutanının sta
tüsünde bulunması, iki sene ibu hizmette Ikalabilme-
sıi, gerektiğinde bir yıl daha uzatılabilmesi prensibi 
foenilmsenmSşMr. 

Yine Kuvvet Komutanı yardımcılığınla atanan or
general, oramiraiierin rütbe ibekleme sürelerini dol-
dürmalan halinde de 49 ncu maddenin (t>) bendin
deki kontenjan dışında tutulmaları konusu benimsen-
miştıir. 

iSaiyın Konsey Üyesi Kara Kuvvetleri Komuta
nının 'bu teklifi Komisyonumuzca tetlkîk edilmiş, 
olumlu Ibulunmuşiter; yüksek ıtalkd'ir ve tensiplerinize 
arza karar verilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Bakanlık Temsilcisinin bir diıyeceği var mı efen-
dÜırn? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (MM Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Aynen kaltılıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — 1 nci mlaldde hakkında söz almak 
isteyen sayın üye var mı efendüm». Yok. 
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1] ncli maldldeyi oyJarıniza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler..* Kabul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
IBAŞKAN —. 2 noi madde üzerinde söz almak 

(isteyen üye var mı efendim?... Yok., 
'Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul ediflmi§tirs 

3 ncü maddeyi okuyunuz efendim. 
Makide 3. — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen üye var mı?...; Yok« 
Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Kanun ifieklifiiriin tümünü oylarınıza sunuyorum 

efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir.; 

3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı maddesinde değişiklik yapılmasına ve bu Ka
nuna bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka
nun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu 
(2J23) (S .Sayısı : 81) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 3 ncü sı
rasındaki, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekl 
Sandığı Kanunumun 40 ncı maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madide 
Eklenmesine İlişkin Kanun teklifi ve 'bu konudaki 
Mili Savunma Komisyonu Raporu 81 sıra sayısıyla 
basılıp dağıtılmıştır. 

Teklifi görüşen Komisyon ve Bakanlık temsilci
leri yerlerimi aldılar. 

IKanun .teklifinin tümü üzerimde görüşme açıyo
rum efendim. 

Söz almak istdyen sayın üye var mı?... Yoktur. Ka
nun teMifinin tümü üzerimdeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmeslinii oylarınızla sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

II riei maddeyi okutuyorum: 
5434 Sayılı TC Bmeklli Sandığı Kanununun 401 ncı 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna 
Bir Elk Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Teklifi 
MADDE 1, — 5434 sayılı TC Emekl Sandığı 

Kanununun 40 ncı maddesinin 7198 sayılı Kanun 

(1) 81 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

ite değişik (ç) ibendİnin (I) sayılı altlbendinin 5 ve 6 
mcı sırasında (belirtilen yaş sınırlan aşağıdaki şekilde 
'değiştirilmrışitür.. 

5- Albaylar 60 
(6, Tuğ ve tümgeneral ve amiraller 62 
IBAŞKAN — 1 noi madde üzerinde Komisyonun 

İzahatımı dinleyellim efendim, Ibuyurunuz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Mili Savunma Komisyonu Başkamı) — 
Sayın Başkanım, yüksek maluımliarı olduğu üzer©, 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununum 40 ncı mad
desinin (ç) bendi, Silahlı Kuvvetlerle her rütbemin 
karşılığı yaş sınırını kayıtlamış bulunmaktadır; asteğ
meni 41, orgeneral - oramiraleri; korgeneral - kora
miralleri 65 olarak 'kayıtlamıştır. 

Yine bilindiği üzere, halen, askeri liselerin öğre
tim ve eğiıt/imlerfinin 3 sendden 4 seneye çıkması, 
Harp Okulunun 2 sendden 4 seneye artırılmiası ne
deni ile, Silahlı Kuvvetlerde, 3 seme sonra - eski ya
saya nazaran - 3 yıl gecikerek 'terfi ekme durumuyla 
karşı karşıya gelmiş bulümuyoruz. 

Bunu rakam olanak ifaıde dtmek gerekirse, halen 
yürürlükte bulunan yasaya göre bir subayın 50 ya
şında generalliğe, 54 yaşında tümgeneralliğe ve mü
teakip yıllarda korgeneralliğe yükselmesi lazım geli
yor. Bu rakamları üst üste koyduğumuz zamıan, or
generaller özelikle, 63 veya 62 yaşında terfi edebi
liyorlar. 

ISariiyen, malumları olduğu üzere, tüm Devlet me
murları 65 yaşma kadar (hizmet ettikleri halde, Si
lahlı Kuvvetlerde son rütbe olan albaylık veya tuğ 
veyahut tümgenerallik rütbelerinde, sivil devlet me
murlarına nazaran 7 veya 5 sene önce emekl edil
me ile karşı karşıya kalıyorlar., 

Öyle zannediyorum ki, tou teklif, Sayın Kara 
Kuvvetleri Komuftam tarafından, bu mahzurları gi
derebilmek ve özelikle 926 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince, kadrosuzluktan emekli edilen ki
milerin 'bir süre daha kadrosuzluk tazminatı al'albl-
meleıiidi temin için getirilllm'iş bulunmalktaidır. 

(Komisyonumuz tdklifi tdtkik ederek olumlu mü
talaa dtmiş; tensiplerimize sunulmasının yerinde ol
duğuna karar vermiştir. 

Arz ederimi. 
BAŞKAN -— Bakanlık Temsilcisinin bir diyece

ği var mı efendim? 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanımı, smıf ge
nerallerimden terfi edenlerin tümgenerallikte 60 ya-
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sına gelip emeldi olma İhtimalileri de var. Halihazır, 
jandarmadan olan, janldarîmıa sınıfından generalleri
miz var; bunlar tümgeneralliğe terfii ettiği talkdirde, 
60 yaşının ikinci senesinde emekli olacaklar. Bu ya
sa onlara da genişlik getirecek. O bakımdan aynen 
'kiatıiıydruz. 

IBAŞKA'N — Bu Kanun teklifi çok daha evvel 
sevk edilmişti, ama Mecliste,, kalrnışltı, bir türlü çı-
Höarılalm'amıışitı, zaten sevlk edilen kanun tasarısının 
aynı. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) —Aynı efendim. 

HÂKtıM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Miıll'i Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu kanun teklifi, Genelkurmay Başkanlığımdan Milli 
Savunma 'Bakanlığına gelmişti; oradan Parlamento
ya geçmişti; Meclisin gündemine kadar girmişti; top
lanamaması nedeniyle yasalaşma olanağı bulunama
mıştı. Şimdi, yasalaşmasına imkân sağlıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde söz 

almak isteyen sayın üye var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka

nununun 105 nci maddesine 15 Temmuz 1965 gün ve 
670 sayılı Kanunla eklenen ek fıkra aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu Kanu
nun 40 nci maddesinde gösterilen yaş hadleri sebebiyle 
emeklilik işlemleri; doğum tarihlerinde ay ve gün ya
zılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce 
olanar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha 
sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde 
yapılır.» 

'BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyon Söz
cüsünün bir diyeceği var mı efendim? 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bilindiği gibi, 926 sayılı Kanun, Si
lahlı Kuvvetlerdeki terfi sistemini her yılın 30 Ağus
tosunda yapmaktadır. Ay ve günü belli olan subay
larımızın 30 Ağustos gelmeden önce emekli edilme
leri eski yasaya göre mümkün idi, bu yapılıyordu. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Silahlı Kuvvet
lerde albay sayısıyla, general, amiral sayısı dondurul
muştur. 30 Ağustos tarihinden önce yaş haddi nede

niyle emekli edilmeleri halinde, müteakip 30 Ağustosa 
kadar yerine istihdam edilecek aynı rütbede bir ko
mutan bulunamadığı için, bu kadrolar zorunlu olarak 
boş bırakılmaktadır. Bu nedene dayalı olarak, söz 
konusu madde, yani 5434 sayılı Kanunun 105 nci 
maddesindeki emekli edilme sistemine bağlı ay ve 
gün konusu, Silahlı Kuvvetlerde bundan böyle, ister 
ay ve günü belli olsun, ister olmasın, 1 Eylül itibariyle 
emekli edilecekler. Ayrıca da, Emekli Sandığı Kanu
nunun 40 nci maddesinde her rütbenin yaş sınırı tes
pit edilmiş olduğu için, herhangi bir subay ağustosta 
terfi ettiğinde, yeni terfi edeceği yer sınırına kadar 
hizmet vereceğinden, bu madde bir yerde mağduri
yeti de gidermiş olmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisinin bir diyeceği 

var mı efendim?.. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — İdareye çok büyük imkân ta
nındığı için aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, 1 Eylül mü olsun, 30 Ağus
tos mu olsun? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 1 Eylül olur 
ise, yani emekli yapma durumumuz, 1 Eylülde de ya
pabiliriz. 

BAŞKAN — Şu mahzuru var : Eğer 1 Eylül olur 
ise, onun boşalttığı kuvvet komutanlığına arkadan ge
len bir general arkadaşımız, bir orgeneral arkadaşı
mız geçecekse, iki gün yüzünden geçemez; geçmişte 
oldu bu; onun için, kendiliğinden emekliliğini istedi 
ve öyle yapılabildi. Halbuki, 30 Ağustos olsa, 30 Ağus
tosta o emekli olur. Arkasından gelen de hemen 30 
Ağustos günü onun yerini alabilir. 

Komisyon ne der efendim buna? 
METİN KANTARCIOĞLU (Milli Savunma Ko

misyonu Üyesi - Emekli Sandığı Temsilcisi) — Sayın 
Başkanım, 30 Ağustos olması, emekli olanlar bakı
mından bir sakınca yaratabilir. Emeklilik Kanununda 
şöyle bir hüküm var : Ancak, yeni terfi edilen gö
revin maaşı alındıktan sonra emekli olunduğu takdir
de, o görevin emekli aylığı bağlanması mümkün. 30 
Ağustosta görevinden ayrılan bir kişi, 1 Eylül maaşı
nı alamayacağı için, yeni aylığın emekli aylığına et
kisi olmayabilir. Böyle bir sakınca olur efendim. 

'BAŞKAN — Yeni aylığı değişir mi ki iki gün son
ra? iki gün sonra ne fark eder emekliliğinde, emekli 
maaşında? 
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Şimdi şöyle düşünelim : Bir kuvvet komutanı or
generalliğinin beşinci veya altıncı senesinde emekli 
oluyor, yaş haddini dolduruyor. Arkasından gelen 
korgeneral de dördüncü senesinde ve o 30 Ağustos
ta dolduruyor. Eğer onun önündeki beş veya altın
cı senedeki kuvvet komutanı 1 Eylülden eVvel kendi
liğinden dilekçe vermezse, onun arkasından gelen ge
neralin kuvvet komutanlığına geçmesi de lazım ise 
0 da olamaz, İkisi beraber emekli olur. Buna ne der
siniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Halen efendim, Silahlı Kuvvetlerde kadrosuzluktan 
emekli edilme sistemi albay ve generallerde 2 Eylül 
itibariyle yapılıyor. Örneğin, dört yılını dolduran bir 
tümgeneralin 2 Eylülde emekli edileceği dikkate alı
narak, o yılın 30 Ağustosunda emekli edilecek o tüm
generalin yerine yeterince kişi terfi ettirilir, 30 Ağus
tosta zaten göreve başlatılıyor. 

'BAŞKAN — Yok, onlar için mevzuubahis değil 
bu. Tümgeneraller, korgeneraller için değil. Yalnız 
Ikuvvet komutanlikları için mahzur var, ötekiler için 
bir mahzur yok. Oldu bu; rahmetli Orgeneral Men-
duh Tağmaç daha evvel emekli dilekçesini verdi de 
ondan sonra gelen orgeneralimiz kuvvet komutam ola
bildi. Eğer vermese idi, olamıyordu, o da emekli olu
yordu. O da dört senesini bitirmişti çünkü. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim, 
onlar emekli oldular; Faruk Gürler ve Tağmaç da öy
le idi. 

BAŞKAN — Evet, Tağmaç da öyle oldu. O da 
dört senesini doldurmuştu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi efendim, 30 Ağustosta emekli yaptığımız zaman 
emekli olan kişinin mağduriyeti söz konusu olur. 

BAŞKAN — Niye mağdur olacak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
1 eylülde emekli ettiğimiz zaman maaşını alarak emek
li olmuş olacak. 30 ağustosta emekli yapar isek, 
emekli maaşından kesilir. Ben, uygulamada bir mah
zur olacağını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız hep eylüldür de, bugüne ka
dar hep eylül gelmiştir, öyledir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, izin verirseniz, zaten, 5434 sayılı Ka-
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nunun 105 nci maddesinde ay ve günü belli olmayan
lar için 1 eylül tarihinde emekli edilme sistemi var. 

BAŞKAN — 1 eylül tarihli. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yalnız, kuvvet komutanlığında bekleme süresi söz 
konusu oluyor burada. Böyle bir mahzuru düşündü
ğümüz zaman, bugün için... 

BAŞKAN — Mühim değil. Zaten binde bir olacak 
bir şey. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi uyarınca 
kadrosuzluk nedeniyle emdkliye sevkedilerek kadrosuz
luk tazminatı almaya hak kazanmış olan albay, gene
ral ve amirallerden bu Kanunla değiştirilen yeni yaş 
hadlerini doldurmamı^ olanlar da bu Kanunun yaş 
haddi hükümlerine tabi olarak kadrosuzluk tazminatı 
almaya devam ederler. Ancak, bunlardan önceden yü
rürlükteki hükümlere göre yaş haddini doldurdukları 
için kadrosuzluk tazminatı kesilmiş olanlara, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından 
geçerli olmak üzere yaş hadlerini dolduracakları tari
he kadar kadrosuzluk tazminatı ödenir. Geçmiş sü
reler için ise, herhangi bir ödeme yapılmaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu geçici bir madde. Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerden kadro
suzluk tazminatı alıp da, halen bu tazminatı almakta 
bulunanlar ile, yukarıda kabul buyurduğunuz yaş 
sınırlarını doldurmamış olanların da kadrosuzluk taz
minatlarını bu yeni kabul buyurduğunuz yaş sınırına 
kadar almalarını amaçlamaktadır. Pek özelliği yoktur, 
zaten bir yerde adaleti yerine getirmiş oluyoruz. Şu
nu da ifade edeyim : Kadrosuzluk nedeniyle emekli 
edilenlerin zaten hukuken Silahlı Kuvvetlerle ilişki
leri devam etmektedir. Kadrosuzluk tazminatı Milli 
Savunma Baikanlığı bütçesinden çıkmaktadır; her ne 
kadar Hazine ödemekte ise de bilahara bize fatura 
ettiği için. Bu nedenle bir haksızlığı gidermiş oluyoruz. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisinin bir söyleye

ceği var mı?.. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Uygundur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, bu 3 ncü madde üzerinde 

söz almak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

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

4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna Ek Geçici bir madde eklenmesi hakkında 
Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Rapo
ru. (2/22) (S. Sayısı : 80) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasındaki, 
«926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 110 ncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu» 80 sı
ra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Teklifi görüşen Komisyon ve bakanlık temsilcileri 
yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

(1) 80 S. Sayılı Basmayazı tutanağa ektidir. 
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926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 110 ncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 110 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Ancak bunlardan fakülte veya yüksekokul biti
renler, ihtiyaçda varsa, öğrenimleriyle ilgili sınıflara 
geçirilebilirler. Bu gibiler birinci fıkrada belirtilen 
rütbe kısıtlamasına tabi tutulmazlar ve haklarında su
bayların terfi esas. ve şartlarına ilişkin hükümler uy
gulanır. Bu personelden, yükselecekleri rütbenin ay
lığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar Ek - VII 
sayılı cetveldeki derece ve kademelerine ait aylıklarım 
almaya devam ederler. Yükseldikleri subaylık rütbe ve 
kıdemlerindeki aylık derece ve kademeleri, emsali su
bayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince 
haklarında Ek - VI sayılı cetvel hükümleri uygulanır.* 

BAŞKAN — 1 nci madde üzeninde Komisyonun 
izahatını dinleyelim efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (MIH Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 14 ncü maddesiyle, astsubayların, 
yükseköğrenim görmeıleıri halinde, 30 yaşını geçme
mek kaydıyla, Silahlı Kuvvetlerin de ihtiyacı var ise, 
nitelikleri de taşımaları koşulu ile subay sınıfına ge-
çirilebiliyorlar ve normal subayların rütbe tavanına 
kadar terfi edebiliyorlar. 

Astsubaylıktan subay olanlar ise, aynı Kanunun 
110 ncu maddesinde ifade edilmekte, onlar için, yük
seköğrenim görmeleri halinde kendilerine bu imkân 
verilmemiş bulunmaktadır. Halbuki, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde kendi hesabına okuyan astsubaylar gi
bi, astsubaylıktan subay olanlar da kendi hesapları
na okumuşlar, Özellikle Silahlı Kuvvetlerin teknik sı
nıflarda eğitim ve öğretim görmeleri sebebiyle, ihti
yaç duyduğu dallarda çalışmalarınla bugün ihtiyaç 
bulunmaktadır. Getirilen bu fıkra ile astsubaylıktan 
subay olanlar, yüksököğrenim görmeleri ve Silahlı 
Kuvvetlerim ihtiyaç duyduğu sınıflarda istihdam edil-. 
meleri koşulu ile Silahlı Kuvvetler tarafından bun
ların eğitim ve öğretim gördükleri sınıflara geçirile-
biİmelerine ve diğer subaylar gibi terfi etmelerine bu 
yasa imkân vermektedir. 

Yine, bilindiği üzeıre, 926 sayılı Kanunun 137 nci 
maddesi, subaylar ve astsubaylıktan subay olanlar 
için ayrı ayrı gösterge tablosu düzenlemiştir. Astsu
baylıktan subay olanların gösterge tablosunda çıka-
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bilecekleri derece 2 nci derecedir (Önyüzbaşı olma
larına rağmen). Subaylar ise, 2 nci dereceye ancak 
kıdemli binbaşı iken çıkabilmektedirler. Bunu da gi
derebilmek için madde özel bir hüküm ifade etmek
tedir; astsubaylıktan subay otolar 7 sayılı cetvelin 
2 nci kademesinde iseler, rütbeleri binbaşı olmasına 
rağmen, 2 nci kademedeki maaştan almaya devam 
edeoekler, ta ki, 2 nci kademe maaşına gelinceye ka
dar. 2 nci kademe maaşına geldikten sonra, yeni rüt
beleri; kıdemli binbaşı, yarbay, albay olduklarında, 
subayların 6 sayılı maaş cetveline ithal edilecekler, 
ondan sonra da diğer subaylar gibi maaş almaya 
devam edeceklerdir, 

Halen, Silahlı Kuvvetlerde; Kara Kuvvetlerinde 
bu tarzda 5, Deniz Kuvvetlerinde 56, Hava Kuvvet
lerinde 7, Jandarma Genel Komutanlığında 15 astsu
bay subay olmuş bulunmaktadır. Sadece Kara Kuv
vetlerinde tespit edebildimiz kadar, yükseköğrenim 
görmüş astsubaylıktan geçen 2 subay vardır. Eğer 
bunların yaptıkları tahsil Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç 
duyduğu doktor, mühendis gibi sınıflarda ise - bir 
başka sınıfta da o'labilir - Silahlı Kuvvetler (bunları 
diğer subay sınıflarına geçirmeye muhtarıdır. Geçir
diği takdirde kendileri diğer emsali subaylar gibi ter
fi edeceklerdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Aynen katılıyoruz. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üye var mı?.. Buyurun efendini. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
1 nci maddenin ikinci cümlesinden itibaren gelen; 
«Bu personelden, yükselecekleri rütbenin aylığından 
fazla derece ve Ikademe aylığı alanlar, Ek VII sayılı 
cetveldeki derece ve kademelerine ait aylıklarını al
maya devam ederler. Yükseldikleri subaylık rütbe ve 
rütbe kıdemlerindeki aylık derece ve kademeleri, 
emsali subayların aylık, derece ve kademelerine eşit 
hale gelince haklarında Ek VI sayılı cetvel hüküm
leri uygulanır»! deyiminden acaba bir yanlış anlama 
doğmasın? 

Bu, astsubaylıktan subaylığa terfi edenler, yüz
başılıktan sonraki rütbelere ve derecelere doğru gi
derken, astsubayken kazanmış bulundukları kademe
leri bekleyerek o rütbelere gelmeyecekler herhalde. 
Yani, bir başka deyimle, her belirli terfi döneminde 
bir yukarı maaş alacaklar. Yoksa haklarını durdur-
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ma, maaşlarını bir süre durdurma gibi bir hal olu
yor. O balkımdan acaba Komisyon izahat verir mi? 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 7 sayılı cetvel zaten özellikle astsu
baylıktan subay olanlar için; 6 sayılı cetvel ise, su
baylar .için düzenlenmiş bulunmaktadır. Biraz önce 
arz etmiş olduğum gibi, 6 sayılı cetvelde 2 nci de
rece, kıdemli binbaşılara verilmiş bulunmaktadır. 
Halbuki, astsubaylıktan subay olanlara önyüzbaşmk-
ta bu cetvelin 2 nci kademesi uygulanmaktadır. Bu 
tarzda olan bir subay, bir yüzbaşı, 2 nci derecenin 
(kademelerinde maaşını almaya devam edecektir; ta 
ki, kıdemli binbaşı oluncaya kadar. Kıdemli binbaşı: 
olduktan sonra, yarbay olduğu takdirde 1 nci dere
ceye çıkacaktır. Yarbay olmadığı sürece 7 sayılı cet
velin... 

BAŞKAN — Yani o süreyi doldurmuş ise... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Doldurmuş ise, 

Yarbay olduğu zaman l'e çıkacak, yarbay olma-; 
dığı sürece önyüzbaşılıkta, binbaşılıkta ve kıdemli 
binbaşılıkla, 7 sayılı cetvelin 2 nci derecedeki maaşı
nı almayı sürdürecektir . 

Eğer 3 ncü derecede 'bulunan bir yüzbaşı bu tarz
da ise, yine 3 ncü derecedeki maaşım sürdürecektir, 
ta ki binbaşı oluncaya kadar. Binbaşı olduğu zaman, 
zaten üçte de aynını almaya devam edecektir. Kı
demli binbaşılığa terfi ettiği zaman 2'ye çıkacaktır. 
Zaten bu tarzda sınıf değiştirmese dahi, kıdemli yüz
başılıktaki maaşıyla, astsubaylıktan subay olanın kı
demli yüzbaşılıktaki maaşıyla diğer subayın binba
şılıktaki maaşı zaten eşittir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yanlış mı anlı
yorum! acaba? Yani 7 sene hiç maaş farkı almadan, 
8"sene hiç maaş farkı almadan aynı rütbede mi ka
lacak? Önyüzbaşı iken aldığı maaşı yarbay olunca
ya kadar almakta devam mı edecek? Ben öyle anla
madım kanunu efendini. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (MİMİ Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim., şimdi rütbenin aylığından fazla derece ve 
kademede aylığı alanlar, yani terfi edeceği rütbe
nin... 

BAŞKAN — Şöyle misal verelim : Yüzbaşılığa 
kadar geldi; ama, bu astsubaylıktan subay olmuş 
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bir kişi, yüzbaşının maaşını almıyor, binbaşının 
maaşını alıyor veya kıdemli binbaşının maaşını alı
yor, hatta yarbayın. 

Şimdi, eğer bu yüksek tahsilini bitirmiş ise bin
başı olacak; ama o maaşını almaya devam edecek. 
Kıdemli binbaşı olacak yine aynı maaşı almaya de
vam edecek, yarbay olacak, ona da devam edecek, 
ondan sonra albay olduğu zaman maaş değişecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi önümde cetvel var Sayın Başkanım. 2 nci de
rece, subaylarda kıdemli binbaşıya tekabül ediyor. 
Astsubaylıktan subay olanlarda ise, 2 nci derece, ön-
yüzbaşıya tekabül ediyor. Önyüzbaşı olan bu kişi 
binbaşı olduğu zaman da aynı maaşı ailacak. 

BAŞKAN — Tabii, olamaz çünkü başka türlü. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kıdemli binbaşı olduğu zaman da aynı maaşı ala
cak, yarbay olduğu zaman 1 nci dereceye geçecek. 
Çok uzun yıllar belki 2 nci dereceden almaya devam 
edecek, 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Hükümet Temsilcisi. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Komuta
nım haklılar; ama, başka da hal çaresi yok, Çünkü 
cetvelleri birbirine intibak imkânsız. 

BAŞKAN — Maaş değişmiyor, rütbe değişiyor. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 
Almış olduğu parayı yarbaylığa kadar alacak Ko

mutanım. Yar bayii ktan sonra ancak subaylar cetve
line geçebilecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, anladım 
Sayın Başkanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ancak 
o zaman eşitlik sağlanıyor. O yönde bir değişiklik 
yapılıyor. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen olmadığı
na göre, 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 36 nci 
madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 36. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö
revli olup durumları, 926 sayılı Kanunun 110 ncu 
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maddesine bu Kanunla eklenen fıkraya uyanlar, ter
fi şartlarını haiz iseler, söz konusu fıkra hükümleri 
bunlara aynen uygulanarak derhal terfi ettirilirler ve 
yeni rütbe nasıplan emsalleri tarihine götürülür. 

Bunların, kendileriyle aynı tarihte yüzbaşı olan 
diğer emsali subayların halen bulundukları rütbelere 
intibaklarının ne şekilde yapılacağı ve hangi şartla
rın aranacağı yönetmelikte gösterilir. 

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları 
sebebiyle eski maaş ve maaş farkları ödenmez ve öz
lük hakları verilmez. 

Bu Ek Geçici Madde kapsamına girenlerin rütbe 
yaş hadleri binbaşılıkta 55, yarbaylıkta 56'dır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı?.. Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başıkanı) — 
Sayın Başkanım, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, Silahlı. Kuvvetlerde bulunan astsubaylıktan su
bay olanlar diğer subaylar gibi terfi edeceklerdir, 
malumunuz. Ancak, bulundukları rütbede bekleme 
sürelerini doldurmuş iseler ve olumlu da sicil almış
lar ise, binbaşılığa yükseleceklerdir. Binbaşılığa yük
seldiklerinde, yüzbaşılıkta fazla bekleme süreleri bin
başılıkta geçmiş'çesine sayılacak, biribaşılık nasıplan 
emsali binbaşıların tarihine götürülecektir. Binbaşı
lıkta ne kadar kalacakları ise, bir yönetmelikle sap
tanacaktır. Bfe Komisyon olarak bunu Genelkurmay 
Başkanlığının çıkaracağı yönetmeliğe bırakmış bulu
nuyoruz. Örneğin; halen Silahlı Kuvvetlerde her ter
fi edecek subayın rütbe bekleme süresinin, üçte biri 
kadar sicil almak koşulu bulunduğundan, ihtimaldir 
ki, binbaşılıkta 2 yıl, yarbaylıkta da 1 yıl bekletmek 
suretiyle, eğer fazla beklemişi iği varsa, albaylığa ka
dar çıkacaklardır veya... 

BAŞKAN — Yani birdenbire albay olmayacak... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Olmayacaklardır, onu düzenlemektedir. 

BAŞKAN — Çünkü, her rütbenin kendine göre 
bazı özellikleri vardır; 2 sene, 1 sene yapsın, ondan 
sonra geçsin diye. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Olumlu sicil almak koşulu ve gerekli değerlendirme 
yapıldıktan sonra terfilerini sağlamaktadır. 

Yalnız burada bir nokta var : Astsubaylıktan su
bay olanların yaş hadleri 52, diğer subayların da yaş 
hadlerinde binbaşılık da 52'dir. Bu mahzuru da 
gidermek için, eğer Silahlı Kuvvetlerde halen yaşı 
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ilerlemiş ve bu öğrenimi görmüş yüzbaşılar var ise, 
yalnız bunlara mahsus olmak üzere yaş sınırlarını 
yükseltmiş bulunuyoruz. Binbaşılıkta 55, yarbaylıkta 
56 diyoruz, ki kendilerine bu terfi imkânını verelim 
diye. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bakanlık Temsilcisinin bir söyleyeceği var mı?.. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde- söz almak 
isteyen üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : K.abul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanunu Milli Savunma, içiş
leri ve Maliye bakanları yürütür. 

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

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

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyoınım : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Erdal Eren hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (3/25) (S. Sayısı : 79) (I) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasındaki, 
Erdal Eren hakkındaki ölüm cezasının yerime getiril
mesine dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Raporu 79 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

Bu konudaki Komisyon ve Bakanlık temsilcileri 
yerlerini aldılar. 

Komisyonun hazırladığı bu tasarının tümü üze
rinde görüşme açıyorum. 

Söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Adalet Komisyonunun bir izahatı var mı efen

dim? 

(1) 79 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜN
GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, sayın üyeler; Başbakanlıktan gelen 9 Ara
lık 1980 tarihli yazı ile ölüm cezasına hükümlü 
Erdal Eren'in bu ölüm cezasının yerine getirilmesi 
talep edilmiştir. 

Komisyonumuz toplanmış, dava dosyasını celbet-
miş, dava dosyası incelenmiş ve biraz sonra okuna
cak olan kanun metni hazırlanmıştır. 

Eğer müsaade ederseniz, kanun metni okunmadan 
önce, olay hakkında kısaca malumat arz etmek isti
yorum. 

30 Ocak 1980 günü saat 22.00 sıralarında Yukarı 
Ayrancı'nın Hoşdere Caddesinde, Orta - Doğu öğ
rencilerinden Mehmet Sinan Soner isimli kişi, duvar
lara sıkıyönetimi yeren sol içerikli yazılar yazdığı sı
rada, polis memuru tarafından görülmüş ve aralarında 
bir çatışma olmuştur. Bu çatışma sırasında Mehmet 
Sinan Soner yaralanmış, kaldırıldığı hastanede vefat 
etmiştir. 

Halkın Kurtuluşu fraksiyonuna mensup olduğu 
anlaşılan bu öğrencinin ölümü üzerine, bu örgüt tara
fından 2 Şubat 1980 günü aynı mevkide, olayın ce
reyan ettiği yerde, bir korsan miting düzenlenmesine 
karar verilmiştir. Aynı yerde korsan miting düzen
lenmiş ve olaya yakınlığı itibariyle Çankaya İnzibat 
Komutanlığı derhal bir timle, başlarında bir asteğ
men olduğu halde olay mahalline gelmiştir. Kala
balık, slogan atmaya devam etmektedir. Bunu gören 
asteğmen araçtan inzibat erlerini indirmiş, kalabalığı 
dağıtmak ve bazı elebaşlarını da yakalamak istemiş
tir. 

Eilâbaşlarındaın bir kısmı Reşıalt Nuıni soklağa doğ
ru kaçmaya başlamıştır. ıBuınuın üzerime inzibat er-
larti ıbu koşanların peşime takılmıştır. Buınlar arasım
dan Erdal Eren 8 numaralı apantmlaınırı 'balhçeislilnıe 
girmliş ve tabancasının çıkararak 3 - 4 el aıteş ©tmjiştıir., 
Bu ateş sırasıında Zekeniiya Önıge liıstimlit edimiz yaıra-
lammış, kaldırıldığı ıhastaınedie ınıaaılteseif ameliyata da
hi almamadan vefat .etoiştlir. 

Durumu gören tıiım komutamı ve üınziibalt erleri (ke
simlikle Erdal Eren'in ateş ettiğimi gördlükllerii aiıhötlıe, 
etraflını sarmışlar ve Erdal Enen ibahçade buluınaJnı 
kalasların arkasına g'izlemmttştiır. Yapıillaim ikaz üzeni
me elHerimli havaya kaldırmış, teslimi olmuştur. 

Üzeninde yapılan arama somiucunıdla, hiçbir sfı'Jlaıh 
bulunamamış 'ise dle, inzibat edeırfeiıni kiesiın Ifadelfartt 
medeniyle kalaslar arasında -arama yapılmış ve kalas
lar içinden 7.65 çapında Çesfea marka hür tabanca efe 
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geçMlmiiştir. Tabancamın yapılan kontrolünde nam
luda bir mermi, şarjörde de 2 mermi görülmüş ve yi
ne yerde 7 adet mermi ibulumam bir şarjör ele geçirıilr 
mcıiiştir. Maktulün yapılara otopslisü somumda vücudum-
(dan çıkarılan mermi ille bu tabancamın mermliıai, sa
nığın kullandığı tabancanın menmisli, karşılaştırıllmış, 
layna olduğu ıtesriit edilmiştir. 

rSanık gerek soruşturma ısırasmndakıi sorgusunda ve 
gerekse duruşma sırasındaki savunma ve ımüdafaasını-
da suçumu İtiraf etmliş; eri öldürmek kastı olmadığımı, 
'ancak paniğe kapılma sonucu ateş ettiğini bidirmıiş-
(tlir ve kemdisfi Halkın Kurtuluşu fraksiyonuna men
sup olmakla beraber, örgüt içinde butummadığını 
'bldirmliş, evlinde yapılan iaraımialda da sol içerikli bir 
hayli yayın ele geçirilmiştir. 

Ankara Sıkıyönetim 1 Numaralı Askerli Mahk©-1 

meslinlde yapıigıiaması yapılmış, ölüm cezasına mah
kûm edilmiştir. 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu takdiri tahflif 
sebebimin uygulammaiması noktasından bozulması ge-
ırektiğimde ısrar etmişse ide, Başsavcılık itiraz etmiş, 
Daürelıer Kurulu ise mahkemenin karanını yedimde 
bulmuş, ölüm cezasını onaylamıştır. 

Buna dayanarak da dosya infaz (içim Konseye 
gelmiştir. Bu nedenle kanun metni hazırlanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Bakanlık Temsilcisinin bir dıiyeoeğli var mı efen

dim? 

N. YÜKSEL TALAYMAN (Adalet Bakanlığı 
Temslilıcisli) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
(isteyen saıyım üye?.. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarmıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 moi maddeyi okutuyorum : 

Erdal Eren Hakkındaki Ölüm Cezasının Yenime 
Getirilmesine Dair Kamum 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay Daireler Kurulu
mun 20 Kasım 1980 tarih ve 1980/ÜÜ Esas, 1980,/! 11 
Karar sayılı ilamıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahfcemesiinıim, 
19 . 3 . 1980 tarih, 1980/1292 Esas, 1980783 Kanar 
sayılı hükmü üle Türk Ceza Kanununun 450|/9 mad
desi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş ıbulıumam 
sicillıi nüfusta Giresun İli, Şebinkarahisar Taş Mahal
lesi Hane 182, Cilt 4/B, Sayfa 10'da kayıtlı Ahmet 
oğlu, Berire Şadan'dan olma 25 . 9 . 1961 Şebinkara
hisar doğumlu Erdal Eren hakkındaki ölüm cezası 
yerine getirilür. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerimde söz almak fe-
/teyen var mı efendim?.. Yok. 

1 mci madde üzerinde Komisyonum ve Hükümet 
Temsilcisinin bir diyeceği var mı efendim?.. Yok. ' 

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

2 nci maddeyi okuyunuz, 
iMADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü-

'rürliüğe glirer. 
BAŞKAN — 2 mci madde üzeninde söz almak 

isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 
(Maddeyi oylarımıza sunuyorum': Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
3 möü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adallet Bakanı yürü

tür, 
.BAŞKAN — 3 moü madde üzerimde söz allımıak »is

teyen üye?.. Yok. 
Maddeyi aylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Kamumun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabulı 

edenler... Etmeyenler.. Kalbul edilmliştıir. 
Allah taksiratıma affetsin, 
iGündemıimizde görüşülecek başka konu olmadı-

dığımdan, 17 Aralık 1980 Çarşamba ıgümü saat 14.00'te 
toplanılmak üzere binleşlimli kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 15,10 

• » • 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

12 Aralık 1980 Cuma 

Saat : 14.00 
I. - BAŞKANLIĞIN KONSEYE! SUNUŞLARI 
I. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) nun 

Türküye 'Büyük Millet Meclİslince onaylanmış bulu
nan Anayasanın 19 ncu maddeslniin 5/b ve 6/b bentleri 
gereğince; Uluslararası 65 noi ve 66 ncı Çalışma Kon
feranslarında kalbul edilen sözleşme ve tavsiye kararla
rı hakkında bilgi sunma istemine ilişkin, Çalışma Ba
kanının 25.11.1980 tarihli, 10.82.8/4125 sayılı tezkere
si. (3/26) 

II. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun 

Teklifi. (2/25) (S. Sayısı : 83) 
2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununa bir Ek Geçici Madde Eklenmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/24J (S. Sayısı : 82) 

3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı maddesinde değişiklik yapılmasına ve bu Ka
nuna bir Ek Geçici Madde eklenmesinle ilişkin Ka
nun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/23) (S. Sayısı : 81) 

4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel1 

Kanununun 110 ncu ma/ddesinin değiştir ilmesi ve bu 
Kanuna Ek Geçici bir madde eklenmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/22) (S. Sayısı : 80ı) 

5. — Erdal Eren hakkın'dalki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair Başibakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/25) (S. Sayısı : 79) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 79 

Erdal Eren Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /25 ) 

TC 
Başbakanlık 9 Aralık 1980 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-12558 

Konu : İdam Cezasına hü
kümlü Erdal Eren. 

MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLİĞİNA 

Kend'Mnin yahut başkasının cezadan ikurtulmasınjı temin maksadıyla kasten adam öldürmek, 6136 sayılı 
Kanuna muhalefet, 171 ve 1402 sayılı kanunlara aykınîık suçlarından, Ankara Sıkıyönetim 1 Numaralı As
keri Mahkemesinden verilen öflüm cezası, Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 20 Katanı 1980 gün ve 1980/111 
Esas, 1980/111 Karar sayılı İlamları ile onanarak kesinleşen; Ahmet oğlu, 25 . 9 . 1961 doğumlu, Giresun 
nüfusunda kayıtlı Erdal Eren hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 5 Aralık 1980 günlü 1980/485 
sayıh yazısının bir örneği ve soruşturma dosyası ekte sunulmuştur. 

Gereğini enerlerine arz ederimi. 
Bülend Ulusu 

Adalet Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 9 Aralık 1980 

Esas No. : 3/25 
Karar No. : 10 

MÜH Güvenlik Konseyi Başkanhğınaı 

Kendisinin veya başkasının cezadan kurtulmasını temlin etmek maksadıyla adam öldürmek, 6136 sayıh 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ite Diğer Aletler Hakkında, Kanuna, 171 sayıh Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa ve 1402 sayılı Sıkıyönetim! Kanununa muhalefet etmek suçlarından hükümlü, Ahmet oğlu, 
25 . 9 . 1961 doğumlu Erdal Eren hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahke
mesinin 19 . 3 . 1980 tarih ve 1980/1292 esas, 1980*/83 sayılı kararıyla verilen ve Askeri Yargıtay Daireleri 
Kurulunun 20 Kasım 1980 tarih ve 1980/111 esas, 198Ö/1İ1/1 Karar sayılı ilamı ile onaylanan ölüm cezası
nın yerine getirilmesi, Başbakanlığın 9 Aralık 1980 gün ve-301-12558 sayılı yazılarıyla istenilmiş olduğun
dan ekteki Kanun metni hazırlanmıştır. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına sunulur-

Komisyon Başkanı -Üye Üye 
Zeki GÜNGÖR N. Yüksel TALAYMAN Abdülkadir GENELİOĞLU 

Hv. Haklim Kd. Alb. lAdaleK Bakanlığı jAıdaîe» Bakanlığı 
Kanonlar P.A. Gn.Md. ıKanıunilıar P.A. Gn-ıMıd. 

,Baş. Yrd. MüşalviM 
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Erdal Eren Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

ıMADDiE 1. — Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 20 Kasım 1980 tarih ve 1980/111 Esas, 1980/111! 

Karar sayılı ilamıyla kesinleşen, Ankara Sıikıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 
19 „ 3 . 1980 tarih, 198Ö/1292 Esas, 1980/83 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 maddesi 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta, Giresun ili, Şebinkarahisar Taş. Mahal-
tesi Hane 182, Güt 4/B, Sayfa 10'da kayıtlı Ahmet oğlu, Berire Şadan'dan olma 25 . 9 . 1961 Şebinkara
hisar dbğumlu Erdal Eren hakkındaki ölüm cezası yerine getirilr-

ıMAODE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gireri 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (Si Sayısı : 79) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 80) 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/22) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

10 Aralık 1980 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
Müi Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 
ve 

MADDE GEREKÇELERİ 

926 Sayılı Kanunun 109 ncu maddesinde astsubaylıktan subay olma şart şekil ve usulleri hükme 'bağlanmış 
110 ncu maddesinde ise bu kişilerin yükselebilecekleri tavan rütbeyle rütbede bekleme süreleri ve rütbe yaş 
'hadleri belirlenmiştir. 

Bu düzenleme gereği anılan kişilere azami yüzbaşı rütbesine kadar yükselebilme olanağı yaratılmış ve yük
selme bu rütbede dondurulmuştur. 

110 ncu madde, yürürlükteki bu haliyle 'kaldığı takdirde 109 ncu madde gereğince subay olan bir perso
nel, subaylık statüsünde iken fakülte veya yüksekokul bitirse dahi maddede öngörülen rütbe sınırlaması 
hükmüne tabi olmaya devam edecektir. 

Ru durum ise, 926 sayılı Kanunun bütünlüğü içinde bir eşitsizlik yaratmaktadır. 
Şöyle ki;' 926 sayüı Kanunun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında fakülte veya yüksekokul bitirerek 

muvazzaf subay olmak için başvuran astsubaylara, öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda ihtiyaç olmak şar
tıyla teğmen rütibesiyle muvazzaf subaylığa nakledilebilme ve sınırsız rütbö yükselmesi imkânı verilmiştir. 

[Hal iböyle iken astsubaylardan önce 109 ncu madde uyarınca subay olup bilahare fakülte veya yükseko
kul bitirenlerin bu tahsillerinin karşılıksız bırakılması halinde, dalha az emek ödüle mazhar olurken daha çok 
emek karşılıksız kalmış duruma düşmektedir. 

Söz konusu eşitsizliği gidermek amacıyla 110 ncu maddeye bir fıkra eklenerek madde kapsamındaki ki
şilerden fakülte veya yüksekokul bitirenlerin Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı da olmak şartıyla öğrenimlerini 
ilgilendiren sınıflara geçirilebilmelefine olanak yaratılmış ve bu gibilerin maddenin birinci fıkrasında öngö
rülen rütbe kayıtlamasına tabi tutu'İmayacakları ayrıca vurgulanmak suretiyle 14 ncü maddenin ikinci fıkrası 
hükmüyle paralellik sağlanmıştır. Aynı fıkrada bu gibilerin aylıkları düzenlenirken tahsilleri nedeniyle yük
selecekleri rütbe aylığı Ek - VII sayılı 'Cetvel uyarınca aldıkları aylıktan düşük olanların kazanılmış hak
larını korumak amacıyla aylıklarda eşitlik sağlanıncaya kadar Ek - VII sayılı Cetveldeki aylıklarını almaya 
devam edecekleri 'bu noktadan itibaren Ek - VI sayılı Cetvele tabi tutulacakları hükme bağlanmıştır. 

Tasarının ikinci maddesiyle götirilen Ek Geçici 35 nci maddeyle de Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olup da durumları 110 ncu maddeye eklenen fıkraya uyanların terfi şeikil 
ve şartları düzenlenmiştir. 
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Kanundaki boşluk nedeniyle özellikle yüzbaşılıkta rütbe bekleme süresinden ziyade hizmdt vermiş olanla
rın anılan tahsillerine dayalı olarak yapılan nasıp düzeltilmesi sonucu terfi durumuna girenler hakkında 926 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesinde hükme bağlanmış sicil oranlarının aynen aranmasının doğurabileceği sa
kıncaları gidermek ve kendileri ile aynı tarihte, yüzbaşı olan diğer eîmsali subayların bulunduikları rütbelere 
intibaklarını isabetle yapabilmek ve nasıp tarihlerine göre gerektiği ölçüde, sicil oranı aranmasını sağlayabil
mek amacıyla bu uygulamaya ilişkin ayrıntıların çıkarılacak yönetmelikte yer alması uygun görülmüştür. 

Keza 926 sayılı Kanunun 110 ncu maddesi birinci fıkrasında gösterilen rütbe yaş hadleriyle 5434 sayılı 
Kanunun 40 ncı maddesinde yer alan rütbe yaş hadleri arasında, kaynaktaki farklılığa paralel ve mağduriyeti 
önleyici bir denge kurulabilmesi amacıyla ek geçici madde kapsamına girenlerin binbaşılık ve yarbaylık 
yaş hadleri değiştirilmiştir. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2122 11 Aralık 1980 
Karar No. .10 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu Maddesirin Değişitirİlmesi ve Bu Kanu
na Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun TekM» Komisyonumuzda görüşüldü. Teklifin tümü 
müzakere edilerek benimsendikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi ve teklif bütünüyle aynen benimsendi. 

Kanun Teklifi ve gerekçesi raporumuza ilişik olarak ıMilHi Güvenlik Konseyinin onayına 'arz edilmek üzere 
saygı ile 'sunulur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkini Tuğgeneral Hâkim Albay Hâkim Albay 

Üye 
Mete GÜR 

Pus. Yüzbaşı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 80) 
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926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 
Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Ancak bunlardan fakülte veya yüksekokul bitirenler ihtiyaçta varsa Öğrenimleriyle ilgili sınıflara geçM-
lebillirler. Bu gibiler birinci fıkrada belirtilen rütbe kısıtlamasına tabii tutulmazlar ve haklarında subayların 
terfi esas ve şartlarına 'ilişkin hükümler uygulanır. Bu personelden, yükselecekleri rütbenin ayhğından fazla 
derece ve kademe aylığı alanlar Ek - VII sayılı cetveldeki derece ve kademelerine ait aylıklarını almaya de
vam ederler. Yükseldikleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemkrindekü aylık derece ve kademeleri, emsali subay
ların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince haklamında Bk - VI saydı cetvel hükümleri uygulanır.ı» 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 35 nci madde 
eklenmiştir. 

BK GEÇtCt MADDE 35. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 
olup duirumları, 926 sayılı Kanunun 110 ncu maddesine bu Kanunla eklenen fıkraya uyanlar, terfi şartlarını 
haliz liseler, söz konusu fıkra hükümleri bunlara aynen uygulanarak derhal terfii ettirilirler ve yeni rütbe nasıp-
ları emsalleri tarihine götürülür. 

Bunların, kendileriyle aynı tarihte yüzbaşı olan diğer emsali subayların halen bulundukları rütbelere in
tibaklarının ne şekilde yapılacağı ve hangi şartlanın aranacağı yönetmelikte gösterilir. 

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle eskii maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük 
hakları verilmez. 

Bu Bk Geçici Madde kapsamına girenlerin rütbe yaş hadleri binbaşıhkita 55, yarbaylıkta 56*dır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Mili Savunma, îçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Müü Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 80) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 81) 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/23) 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

10 Aralık 1980 

«5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi» ve gerekçesi iüşikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
MÜH Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yaş sınırları 5434 isayüı TC Emeklli Sandığı Kaınununun 40 ncı mad
desi (ç) bendi I sayılı alltbendinde düzenlenmiş ve bu bentde 1959 yılından beri herhangi bir değişiklik ya
pılmamıştır. 

Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinde, harp tekniğindeki gelişmelere paralel olarak, makine, araç ve elektronik 
ön plana geçmiş (kusan gücü eski vurucu önemini yitirmiş, buna karşılık teknik gelişmelerin genişliği oranın
da tecrübeli, yetişmiş personele ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 

Çoğunlukla albay ve general rütbesindeM subaylar karargâh görevlerinde istihdam edilmektedirler. Bu gibi 
personelden daha uzun süre yararlanma yoluna gidilebilmesi için emeklilik yaş sınırının artırılması zorunlu 
hale gelmiş Ve albaylar için 60, tuğ ve, tümgeneral ve amiraller için 62 yaş sının benimsenmiştir. Ayrıca, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personellin bugün için yaş sınırı 65 olarak saptanmıştır. 

Harp okullarındaki eğitimin dört yıla çıkarılması, kurmay kıdeminin dört yıldan üç yıla indirilmesi ve 
general bekleme sürelerinin de üç yıldan dört yıla çıkarılması gibü sebeplerle bu rütbelerde hizmet süresini ta
mamlamadan yaş haddinden emekli otona gibi sakıncalı sonuçlarla karşılaşılması önlenmek istenmiştir. 

Bilindiği gibi Silahlı Kuvvetlerde general - amiral miktarları ile diğer subayların rütbe itibariyle kadro
ları, her yılın 30 Ağustos ttarihinde Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilmekte ve bu kadrolara atanacak 
general - amiral ve subayların terfi işlemleri 30 Ağustos tarihimde yapılmaktadır. 

Nüfus kayıtlarına göre doğum tarMerinin ay ve günü belli olan general - amiral ve diğer subayların 
30 Ağustos tarihinden sonraki aylarda emekli olmaları halinde bunların yerleri ancak müteakip 30 Ağustos 
tarihinde dolduruılabilmekltedıir. Bu tarihe kadar da bu görev yerlerinin rütbeleri boş bırakıldığı gibi sayı ola
rak tespit edilmiş kadro miktarlarının da allına düzülmektedir. 

Getirilen teklif ile general - amiral ve albayların göreve devamları sağlanacak, hizmetin etkinliği, kadrola
rın boş bırakılmaması ve bu konudaki personel planlaması da aksamayacaktır. 

Ayrıca teklife geçici madde eklenmek suretiyle kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış olanlar ara
sında da ayrıcalık yaratılmamak amaçlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin 1 nci maddesi ile, 5434 sayılı Kanunun yaş sınırlarını düzenleyen 40 ncı maddesinin 
Türk Silahlı .Kuvvetlerinde görev yapan personele ilişkin bölümünde değişiklik yapılmakta ve albaylarla tuğ 
ve tümgeneral ve amirallerin yaş sınırları yükseltilmektedir. 

Bugün çağdaş ordular düzeyine gelmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde teşkilat, 'kadro, mal
zeme, görev ve kullanma yönünden büyük değişiklikler olagelmektedir. Bu edğişiklikler oranında gerek 'kıta
larda ve gerekse karargâhlarda geniş çaplı karargâh hizmetleri doğmuş, bu sebeple de çalışmalar arıtmış bulun
duğundan, karargâh kadrolarının ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılması zorunlu olmaktadır. Karargâh kad-
rolarıindaki görevler kıta kadar dinamizmi gerektirmemefcte, ancak tecrübeli ve yetişmiş eleman istihdamını ge
rektirmektedir ve çoğunlukla albay ve general - amiral rütbesindeki subaylar bu gibi görevlerde istihdam edil
mektedirler. 

Bu nedenlerle anılan personelden daha uzun süre yararJanılabilimesi 'için emeklilik yaş sınırının artınllnıası 
zorunlu hale gelmektedir. 

Silahlı Kuvvetlerde yönetici olarak görevli albay ve tuğ ve tümgeneral ve amirallerin erken sayılacak ve 
hizmetlte tam randıman alınacak çağlarda yaş haddinden emekliye ayrılmaları hem devlet hizmetinin aksamasına 
hem de personelin mağduriyetine neden olmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile, nüfus kayıtlarına göre doğum tarihlerinin ay ve günü belli olmayan Silahlı 
Kuvvetler mensupları hakkındaki düzenleme genişletilerek, yaş hadleri sebebiyle vaki emelcMliklerin her halde 
1 Eylül tarihinde olabileceği, esası getirilmektedir. Doğum tarihleri ay ve gün olarak belli olmayanlar lile, 
1 Eylül tarihinden önce doğanlar 1 Eylül tarihinde, 1 Eylül Ve daha sonraki tarihlerde doğanlar ise müteakip 
yılın 1 Eylül tarihinde yaş haddi sebebiyle emekli edilebileceklerdir. 

Madde 3. — Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan ve ancak yenli düzenlenen yaş sınırına göre de kad
rosuzluk 'tazminatından yararlanması gerekenlerin de bu Kanuna tabi olacağı belirtilerek mağduriyetler ön
lenmek istenmiştir. 

Madde 4 ve 5. — Yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/23 U Aralık 1980 
Karar No. : 11 

Mitli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı Maddesinde Değişiklik Yapıimasuna ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde" Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi »ilgili Maliye Bakanlığı temsilcisinin de iştirakıi ile Ko
misyonumuzda ıtetkfik ve müzakere olunmuştur. 

Teklifin tümü müzakere edilerek benimsendikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Çerçeve 1 nci madde ile düzenlenen 5434 sayıh Kanunun 40 ncı maddesinin (ç) bendinin (I) sayılı altben-

dinin 5 - 6 ncı sırasında belirtilen yaş hadlerinin yükseltilmesi, 2 nci madde ile düzenlenen, yaş hadleri se
bebiyle emeklilik işlemlerinin anoalk 1 Eylül tarihinde yapılabilimesii ve 3 ncü madde ile düzenlenen, 926 sayılı 
Kanunıun 49 ncu maddesine göre kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazananların da yeni yaş hadlerine göre 
bu tazminattan yararlandırılmalarına dair hükümler ile yürürlük ve yürütmeye ilişkini 4 ve 5 nci maddeler 
de aynen benimsenmiştir. 

Kanun teklifi, gerekçesi ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinlin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BASKAYNAK Ersin ESEROL Metin KANTARCIOĞLU 

Hâkim Tuğgeneral Hâkim Yarbay TC Emekli Sandığı 
Tahsisler D. Bşk. Yrd. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 81) 
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5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununum 40 ncı maddesinin 7198 sayılı Kanun ile deği
şik (ç) bendinin (I) sayılı altbendinin 5 ve 6 ncı sırasında belirtilen yaş sınırları aşağıdaki şekilde değoışjtliril-
ımiştir. • * 

5. Albaylar 60 
6. Tuğ ve tümgeneral ve aımiraller 62 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunumun 105 nçi maddesine 15 Temmuz 1965 Gün ve 
670 sayılı Kanunla eklenen ek fıikra aşağıdaki şekilde değişjtMlmiştiir. 

«Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu Kanunun 40 inci maddesinde gösterilen yaş hadleri sebebiyle 
emeklilik işlemleri; doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar İle doğum günleri 1 Eylülden önce olan
lar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır.» 

MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 

EK GEÇÎCl MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesi uyarınca kadrosuzluk nedenliyle emekliye sevkedıilerek kadrosuzluk taz
minatı almaya hak kazanmış olan albay, general ve amirallerden bu Kanunla değiştirilen yeni yaş hadlerini 
doldurmamış olanlar da bu Kanunun yaş haddi hükümlerine ıtabi olarak kadrosuzluk tazminatı almaya devam 
ederler. Ancak, bunlardan önceden yürürlükteki hükümlere göre yaş haddini doldurdukları için kadrosuzluk 
tazminatı kesilirmiş, olanlara, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere 
yeni yaş hadlerini dolduracakları tarihe kadar kadrosuzluk tazminatı ödenir. Geçmiş süreler için ise, herhangi 
bir ödeme yapılmaz. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayumı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — ıBu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 82) 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komis

yonu Raporu. (2/24) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

10 Ardık 1980 

926 Sayılı Türk Süahh Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi* gerekçesi ile ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutam ve 
MOIi Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

Mliii Güvenlik Konseyi 'hakkımda Kanun'da, Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet komutanlarınım ve 
Jandarma Genel Komutanı'nın Milli Güvenlik Konseyinin devama süresince de görevlerine devam edecekleri 
esası benimsenmiştir. 

Bu düzenleme nedeniyle Silahlı Kuvvetlerdeki hizmet bütünlüğünü ve hiyerarşisini devam ettirmek için 
Kuvvet Komutan yardımcılıkları ihdas edilmekte ve 926 Sayılı Kanunun 49 ncu Maddesinde Kuvvet Komutan
lığına atama için tespit edilen esaslara benzer bir düzenleme ile Kuvvet Komutan yardımcılıklarına atama yapı
labileceği esası getirilmektedir. 

Kuvvet Komutan Yardımcılığına atanan Orgeneral - Oramiraller en az iki yıl bu görevde kalabilecekleri gibi 
bu sürenin belli usule riayetle bir yıl daha uzatılabileceği hükmü de getirilmiştir. 

Ancak, bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usulüne uy
gun bir işlemle Kuvvet Komutan Yardımcılığı görevinden alınabilirler. 

Getirilen Ek Geçici Madde, Mili Güvenlik Konseyinin devamı ile sınırlı olacak tarzda düzenlenmiş böylece, 
uygulamaya esneklik ve kolaylık getirilmek istenmiştir. 

Mitti Savunma Komisyonu Raporu 

Milli Savunma Komisyonu 
EsasNo.:2l24 11 Aralık 1980 
Karar No. .12 

Müü Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklönme&i hakkında Kanun 
Teklifi Komisyonumuzda görüşüldü. 

Teklifin tümü kaibul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçildi ve birinci madde ile düzenlenen 
ek geçici madde 35 aynen benimsendi. İkinci ve üçüncü maddelerin yürürlük ve yürütmeye ilişkin hüküm
leri de benimsendi. 

Kanun Teklifi, gerekçesi ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur . 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BASKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tuğgeneral Hâkim 1Kd. Albay Hâkim Yarbay 
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926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde 35 ek
lenmiştir. 

BK GEÇlCÎ MADDE 35. — Milli Güvenlik Konseyinin devamı süresince; Kuvvet Komutanının teklifi 
üzerine Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı 'kararname ile, 
orge'neral - oramiraller arasından Kuvvet Komutan Yardımcılığına atama yapılabilir. Bu şekilde atanan or
general - oramiraller iki yıl tou görevde kala/bilirler. Bu süre, aynı usulle düzenlenecek kararname ile t>ir yıl 
daha uzatılabilir. 

Ancak, <bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atama usulüne 
uygun işlemle Kuvvet Komutan Yardımcılığı görevlerinden alınabilirler. 

Kuvvet Komutan Yardımcılığı esnasında rütbe 'bekleme süresi dolan orgeneral - oramiraller, 49 ncu mad
de (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba'kanlar Kurulu yürütür. . 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 82) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 83) 
I 

Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun Teklifi. (2 25) 

10 Aralık 1980 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun Teklifim gerekçesiyle Mrikte ekte sunulmuştur. 
Arz ederimi. 

,. . Kenan EVREN 
• Orgeneral 

Devlet Başkam 
Genelkurmay ve Milli 
Güvenlik Konseyi Başkam 

GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi sorumluluk duygusu ile yüce Türk (milleti adına hareket ederek 12 Eylül 
1980 tarihimde erdir ve komuta zinciri içerisinde ve emirle ülke yönetimine bütünü ıile el koymuş bulunmıgikta-
dır. Bu harekâtı zorunlu kılan sebepler ile ulaşılacalk almâç'lar Devlet ve Millli Güvenlik Konseyi Başkanının 
demeç ve 'bildirieriyle ve Milli Güvenlik Konseyinin kuruluş tarzı ve 4 numaralı bildiri ile (kamuoyuna duyu
rulmuş bulunmaktadır. 2324 (sayılı Anayasa Düzeni Hakkımdaki Kanunun gerekçelerimde de Türkiye Cumhuri
yetti Devletinin temel düzeni, Devlet Başkanının ve Milli Güvenlik Konseyinin yetki ve sorumlulukları açık
lanmış bulunmaktadır. 

Kanunun 1 nei maddesinde Devlet ve Milli Güvenlilk Konseyimin Başlkanınrn Genelkurmay Başkanı Orge
neral Kenan Evren, üyeleri; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersiin, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Tahsin Şahlinkaya, Denliz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Ko
mutam Orgeneral Sedat Gelasun'dan teşekkül ettiği teyit edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi Başkan ve üyeleri 19 Eylül 1980 tarihinde Türk milleti önünde, Türkiye Cumhu
riyetinin içlinde bulunduğu bütün sorunları Atatürk ilkelerine bağlı kalarak adalet, hukuk ve inısan hakları praı-. 
siplerimıdem ve vicdani kanaatlerinden başka bir tesir altında kalmaksızın ve hiçbir karşılık; beklemeksizin çö
zümlemek amacıyla kendilerini Türk milletine adamış bulunduklarını belirterek, vatan ve milletin mutluluğu
na, birlik ve beraberliğine hizmet edecdklerine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine dayalı yeni ,bir ana
yasa düzeni kuracaklarına dair and içmiş bulunmaktadırlar. 

Mili Güvenlik: Konseyii üyeleri tarihi antlarına sadık kalarak yüklendikleri tarihi görevi (kesintisiz olarak 
yerine getirmeleri için hizmetlerini sürdürmeleri sorumlululklarının gereği olduğundan bu hususun bir kanun 
ile düzenlenmesli zorunlu görülmüştür. 

Bu konudaki Kanun düzenlenirken Milli Güvenlik Konseyi Başkan ve üyelerinin hizmete devam etmele
rinin hüküm altına alınması gerektiği gibi herhangi bir şekilde Milli Güvenlik Konseyinden ayrılmaları ha
linde de bu görevin, komuta zinciri içnide ne şekilde yerine getirileceği de beMrtilmiştir. 

Ayrıoa kanun teklifinde Milli Güvenlik Konseyi Başkan ve üyelerinin rütbe beMeme ile görev sürelerine 
ve yaş haddine tabi olmadan hizmetlerinin devamı hüküm altına alınmıştır. 

\ 
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Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Milli GüveJnlik Konseyi; Devlet ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Genelkurmay Başka
nı, Orgeneral Kenan Bvren, üyeleri; Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetle'rı 
Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral ıSedat Celasun'dan teşekkül eder. 

MADDE 2. — Kurucu Meclis tarafından hazırlanarak halkoyuna sunulacak yeni Anayasada yer alacak 
hükümlere göre teşekkül edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilen göreve başlayıncaya kadar Milli 
Güvenlik Konseyi Başkanı ve üyelerinin görevleri, yetki ve sorumlululkları rütbe süreleri ile hizmet süreleri
ne ve yaş hadlerine bakılmaksızın devam eder. 

MADDE 3. — Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı ve üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde 
Başkanlık en 'kıdemli Kuvvet Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesinin Milli Güvenlik Konseyince Ge
nelkurmay Başkanlığına atanmasıyla, Üyelik ise; aynı şekilde Kuvvet Komutanlığına veya Jandarma Genel 
Komutanlığına atanan Komutanın Milli Güvenlik Konseyine katılmasıyla tamamlanır. 

MADDE 4.: — Bu kanun 12 Eylül 1980 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5,: — Bu kanunu Milli Güvenlik Konseyi yürütür. 
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