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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
11 Ağustos 1981 SaSı
İki oturum yapılan bu birleşimde :
TC Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri iç
tüzüğünün 16 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen
Bütçe - Plan Komisyonunun; 12.5.1964 tarih ve
468 sayılı, 24.8 .1977 tarih ve 2102 sayılı kanun
ların 'kapsamına giren Kamu tai&adi Teşebbüslerinin
1967 -1979 döneminde kendi raporlarında belirtilen
yıllara ait denetim raporları (3/99) (Sayı : 1-78)
üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belkıtilerek birleşime saat 16.33'
te son verildi.
Haydar SALTIK
Orgeneral
MUIi Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Baş kanı* Genelkurmay ve Mili Güvenlik Konseyi Başkam)
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Miti Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Talhslih SAHÎNKAYtA (Hv. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi)
Oı^enera» Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi)
BAŞKAN — Milli Güvenliiki Konseyinin '67 nci Birleşimini açıyorum.
II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI
/. — 11 . 8 . 1081 tarihli 66 ncı Birleşimde gö
rüşülen Kamu İktisadi Teşebbüslerinin raporları içe
risinde yer dan Sosyd Sigortdar Kurumunun 1977
yılı Denetim Raporunun yeniden görüşülmesine dair
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (3/103)
BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmının 1
nci Sırasında, 11 . 8 . 1981 tarihli 66 ncı Birleşimde
görüşülen Kamu İktisadi Teşebbüslerinin raporları
içerisinde yer alan Sosyal Sigortalar Kurumunun 1977
yılı denetlim raporunun yeniden görüşülmesinle dalir
Bütçe Plan «Komisyonu Raporu bulunmaktadır..
•Bu rapor çoğaltılarak sayın üyelere dağıtılmıştır.
Komisyon ve ilgili temsilciler yerlerini aldılar.,
Komisyon raporunu okutmadan önce Bütçe Plan
Komisyonu Başkanın söz veriyorum.,
Buyurun Sayın Küçükahmet.
ÖMERLİ AMİRAL HÜSNIÜ KÜÇÜKİAHMET
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) ,— Sayın Başka
nım, 174 adet KİT'in 542 dosyasını tetkik ettik. Bu

nun içinde .Sosyal Sigortaların ir9l67'den 1979'a ka
dar Il!3 senelik hesabı »vardı. Tetkiklerimizden sonra
gördük iki, maalesef, önünüzde yeniden yazılan metin
de de var, 10 ncu maddeden sonra tasviplerinize arz
olunmuş, böylece kabul edilmiş ve böylelikle 1976
ve daha eski yıllar ibra edilmiş, 1977 - 1978 ve 1979
yılları İbra edilmemiş olmaktadır.
Halbuki, gerçekte, '«Tasviplerine arz olunur»
cümlesi 10 ncu maddeden sonra değil', 11 nci madde
den sonra dlaca/ktı. Yani 1977 yılının da ibrası, 1978
ve 1979'un ibra edilmemesi 'gerekirdi. Esasen huzu
runuzda da o gün de ifade ettiğimiz gibi, Hilmi iş
güzar ve onun zamanında vazife görenler için ihalen
büyük çapta gayri menkul yolsuzluğu iddiaları var
dır ve bunların davaları ha'len (Anyasa Mahkemesin
de görülmektedir. Bu devre ait hesapların ibrasını
huzurunuza getirmemiz zaten söz ıkönusu değildir;
ancak bu devre 1977'yi zaten kapsamaktadır; bir
zühul eseri olmuştur. IBu nedenle, metni yeniden yaz-
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dik. Lütfederseniz, 10 ncu maddeden sonrsını bir
kere daha okuyup, tasviplerinize arz etmek işitiyo
ruz,
IBAŞKAN — Peki ©fendim. ,
Şimdi Komisyon Raporunu okutuyorum!:
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına
10. Sosyal (Sigortalar Kurumunun 1976 cari
yılında ayrılması gereken 24 397 371 817 liralık ma
tematik karşılıklarının ancak 17 92İ1 775 490.94 lira
lık kısmı gelirlerden (karşılanabilmiş, açık kalan
6 475 596 326.06 lirası geçmiş yıllarda ayrılmış olan
ödenmiş primler karşılığıyla kapitılan 1976 yılı bilançosuyla gelir ve gider hesaîbı,
11, Aktif sigortalalılar için ayrılması gereken
karşılıkları ayrılaımayau, matematik karşılıkların ancalk 24 883 251 518.45 lira'lılk bölümünü cari gelirler
den karşılanan açık kalan 1 721 425 312.55 lirası
geçmiş yıllarda ayrılan ödenmiş primler karşılığıyla
kapanan 1977 yılı bilançosuyla gelir - gider hesabı,
Tasviplerinize arz olunur.
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BAŞKAN — Rapor üzerinde söz almak isteyeni
var mı?.. Yoktur.
Rapor üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Raporu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler.. Etmeyenler.. (Kabul edilmiışıtir.
2. — Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin ELÇİ
Hakkında Soruşturma Açılmasına Dair Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği Tezkeresi. {3/101)
IBA'ŞİKİAN — Gündemimizin ikinci (sırasında, Ba
yındırlık eski Bakanı Şerafettin Elçi hakkında So
ruşturma açılmasına dair Milli Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreterliği tezkeresi vardır. Tezkereyi okutuyo
rum:
(Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin ELÇİ Hk.
118 Ağustos 19'8'1

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına
İlgi:
a) Başbakanlığın
20 . 11 . 19«0 gün
304-1211181 Sayılı Özlük ve Yazı İşleri Genel (Müdür
lüğünün yazıları,
b) (Bayındırlık Bakanlığının 20 . 1 . 1981 gün
Tef. Ku. Bşk. A-05/166 sayılı yazısı,
'"'Il!2, Cari yılda ayrılması gereken matematik
Bayındırlık Eski Bakan ıŞerafettin ELÇt'nin (Ba
karşılıklardan ancak 3ıl 636 403 '737.91 lirası cari ge
kanlığı
döneminde:
lirlerden
karşılanabilen,
açılk
kalan miktarın
I.
—
A - Midyad ilçesi halkından Seyfi OĞUZ,
34 077 210 040.25 lirası ödenmiş primlerden temin.
Şevki BEDİR, Esat ERDEM Bayındırlık eski Baka
edilebilen, 12. '392 '213 331M lirası ile ileriki yıllar
nı Şerafettin EUüt'nin Senato seçimlerinde Mardin
da gelir fazlası .olursa ayrılabileceği ifade edilen, ak
Bağımsız adayı Talât SEYlRlAN'a seçim şansı- ya
tif sigortalılar için keza karşılık ayrıl amayan 1978
ratmak amacı ile Çetinkaya Köyü hayvanlarının su
yılı bilanço suyla gelir - güder hesabı,
•yalaklarının temizliği ile, köy yolunun Karayolları
(13. Cari yılda ayrılması 'gereken matematik kar
araçları ile yapıldığını ve Bakanın görevini kötüye
şılıklardan
ancak 47 033 573 698..80 lirası cari
kullandığını ihbar etmişlerdir.
gelirlerden karşılanabilen, açık kalan miktarın
İddia adı geçenin bakanlık 'görevine ilişkin oldu
27 543 231 332.20 lirası ise ileriki yıllarda gelir faz
ğundan, evraklar İlgi (a) ile 'Milli Güvenlik Konseyi
lası olursa ayrılabileceği ifade edilen, aktif sigortalı
Genel Sekreterliğine intikal ettirilmiştir.
lar için keza karşılık ayrılamayan 1979 yılı bilanço
B — Aşağıda yazılı usulsüz tayinleri yaptığı ilgi
su ile gelir-gider hesabı,
(b) ile Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine
gönderilen Bayındırlık Bakanlığı
Müfettişlerince
Sosyal Sigortalar Kurumunun 1978 Ve 1979 yıl
tanzim edilen raporlarda 'belirtilmiştir.
larına ait çalışma ve faaliyetleri hakkında kamuoyun
Bu raporlarda :
da ciddi endişe, iddia ve tartışmalar süregelımlştir.
1* ıPTT. Genel Müdürlüğü işletme Genel Mü
Özellikle, Sosyal Sigortalar Kurumunca alınan ibazı
dürlüğü İdari İşler ve (Halkla İlişkiler Daire Başkan
gayrimenlkullerde ve ihalelerde usulsüzlük ve yolsuz
lığı Amiri olup, 5/4 dereceden maaş almakta olan
luk İddiaları bulunmaktadır. IBu iddialar adli ma
«Tüm PTT. DER» neğinin kurucularından olup,
kamlara intikal ettirilmiş ve kovuşturmaya geçilmiş
kürtçüiük faaliyetlerini yürüttüğü iddia olunan Ta
tir.
bir KAN; Şerafettin ELÇl'nin emriyle, önce lı8.9,197l8
Kurum hesapları üzerinde yapılan bu tartışmalar
gün ve A-09/10941 sayılı personel hareketleri formu
bakan onayı ile Bakanlık idari işleri Daire Başkanı
devam etmekte olduğundan ve yargılamaları da et
olarak 50 ek göstergeli 3' (111 dereceli kadroya 2 üst de
kileyebileceği dikkate alınarak Kurumun H97İ8, 1979
rece verilmek suretiyle tayini yapılmışken, adıgeçehesaplarının tasvip olunmaması arz olunur.
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nin bu görevi kabul etmemesi üzerine bu defa
2 . '8 . 1979 gün ve A-Ö9/U4069 saydı personel hare
ketleri formu ve 'Bakan Şerafetitin ELÇÎ'nin onayı
ile, adıgeçenin 'Bayındırlık Bakanlığı Limanlar inşaatı
Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı ola-'
rak 1 nci derecenin '1 nci kademesine ve 3CD ek gös
terge de verilmek suretiyle ataması yapılmıştır. Ta
bir (KAN 19164 yılı Ankara İktisadi ve Ticari tüm
ler Akademisi Bankacılık Ve İşletme ©ölümü mezu
nudur.,
Tayin edildiği kadro teknik, özellik isteyen; Ba
kan tarafından onaylanmış organizasyon şemasına
göre Yüksek (Mühendis kadrosudur.
Adı geçen bu göreve II nci derecenin 1 nci kade
mesi 300 ek gösterge ile usulsüz atanmış olup, 'gö
reve başladıktan sonra da bölücü faaliyetlerine de
vam etmiştir.
2. Yapı işleri Genel Müdürlüğü Van W3 ncü
(Bölge Müdürlüğü Teknik Personelinden
Hüseyin
GÜNGÖR (inşaat Yüksek Mühendis) ve Yusuf
YAZGAN ıtflnşaat Yüksek Teknikerdin; Van Böl
ge Müdürlüğünün ve kendilerinin İstanbul'a tayin
edilmelerine ilişkin herhangi bir yazılı Ve sözlü mü
racaatları olmamasına rağmen, bu 'iki teknik elema
nın Yapı işleri Genel Müdürlüğünce İstanbul Bölge
Müdürlüğüne naklen tayin teklif yazıları ve Perso
nel Başkanlığınca Makama arz edilen onay formları
na ilişkin bütün işlemler Bakanın emriyle aynı gün
de tamamlanarak, tayinleri Bakan adına müsteşar
tarafından imzalanmıştır..
Yusuf YAZGAN ve Hüseyin GÜNGÖIR İstan
bul 1 nci Bölge Müdürlüğünce Müteahhit Nuri
GEBELOÖLU taahhüdünde inşa ettirilmekte olan
Abdi İPEKÇİ Kapalı Spor Salonu inşaatı Kontrol
Mühendisliğine verilmişlerdir. Adıgeçen teknik ele-'
manlar daha önceki dönemlerde Van Bölgesinde
Müteahhit Nuri GEBELOĞ1JU tarafından inşa
edilmiş BİTLİS - HİZAN Yatılı Bölge Okulu inşaa
tında müteahhide 27 895 695.03 TL. lık usulsüz faz
la ödeme yapmışlardır.
istanbul'da Nuri
GEBiELOĞLU
tarafından
•yapılan Abdi İPEKÇİ Kapalı ISpor Salonu inşaatın
da kontrol mühendisi olarak .görev alan Yusuf YAZGAN ve Hüseyin GÜNGÖR aynı müteahhide tan
zim etıtikleri usulsüz hakedişlerle fada istihkak öde
mesini sağlamışlardır.,
Bunların istanbul'a tayinlerini müteahhit Nuri
GEBELOĞLU'nun umumi vekili eski Midyad Be
lediye Başkanı Ziver MİDYAD'ın kardeşi olan ve
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ELÇİ tarafından Bayındırlık Bakanlığında göreve
almış bulunan; Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdür
Yardımcısı Adnan M'lDYAD Bakanın emri ile tek
lif ve 'gerçekleştirmiştir.
Midyad eski Belediye Başkanı Ziver M'lDYAD'
in, seçimlerde Mardin'de Şerafet'tin ELÇl'yi destek
leyen bir kişi olması dolayısıyla, müteahhidin istan
bul'daki Abdi İPEKÇİ Kapalı 'Spor Salonu inşaatın
da kendisine yardım için bu teknik elemanların is
tanbul'a tayinleri Bakandan talep edilmiştir ve Ba
kanın emriyle bu tayinler yapılmıştır,
3. Yine aynı böllgede 'görevli İnşaat Mühendisi
Fevzi ERAİSLAN'da Van'dan Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğünce İstanbul Bölge Müdürlüğü emırine 1 nci
Bölige Müdür Yardımcısı .olarak Bakan Şerafet'tin
ELÇÎ'nin onayı ile atandırılnııştır.
Müteahhit Nuri GEÖELOĞLU'na yapılan fazla
ödemelerle illgilü raporlarda bu mühendisin de imza
sı vardır.
4. Yapı işleri Bölge Müdürlüklerine 19718 yılı
na kadar yetişmiş, bilgi ve tecrübeleri denenmiş
(İnşaat Yüksek Mühendisi, Yüksek Mimar, inşaat
Mühendisi veya Mimar) olan ve mesleki yönden sevk
ve idare kabiliyeti olan kimseler tayin edilirken, Şerafettin ELÇİ Bakan olduktan kısa bir süre sonra
Yük. iDenizcililkokulu Makine Bölümü mezunu Yıl-1
maz ÇAMLIBEL; Yapı İşleri Ankara 5 nci. Bölge
Müdürü olarak Bakan onayı ile atanmıştır.
Mühendis Halil IBlESEN'de Yılmaz ÇAMLIBEL'
in talebi ile kendisine yardımcı olarak Bakan onayi'
ile naklen tayin edilmiştir.
Yılmaz ÇAMLIBEL Karaydliarı ile hiçbir ilgisi
olmadığı halde, kendisini Mersin Karayolları 5 nci
Bölge Müdürlüğüne tayin ettirmiş, yerine de Halil
BESEN atanmıştır.
Her iki şahıs yasadışı 'gizli bir örgütün üyesi ola
rak tutuklanmış olup bölücülük suçundan hakların
da Diyarbakır Sıkıyönetim (Komutanlığı Askeri Sav
cılığınca soruşturma sürdürülmekted'ir.
5* Mühendis Arif MİERİÖOL, Şerafet'tin ELÇİ
zamanında kayırmailı olarak evvela açıktan istisnai
bir kadro olan Bakanlık Müşavirliğine, il'5-120 'gün
sonra da Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına
tayin edilmiştir.
ARİF IMERDOL'un yakın arkadaşı
Mehmet
KlIN'da Elazığdan; Karayolları 4 ncü Bölge Mü
dürlüğüne atandırılmıştır. Her iki şahsın zamanında
Karayolları Genel Müdürlüğü ve 4 ncü Bölge Mü
dürlüğü militanlarla doldurulmuştur.
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6. 197)2 senesinde üsteğmeni iken, silahlı kuvvet
lerden sicil yoluyla mecburi emekliye sevkedilen Eş
ref ERDEM'in, memuriyet süresi, getirileceği görev
için yeterli olmamasına rağmen; Şerafettin ELÇl'nin
teklifi ve üçlü kararname 'ile evvela Bakanlık (Müşa
virliğine, bir hafta sonra «da Bakan onayı ile Bakan-'
lılk Müsteşar Yardımcılığına getirilmiştir.
7, Nuri ÜSTTÜN: Şeflikten Diyarbakır 9 ncu
Bölge ıMd. Yardımcılığına 8 ay sonra da 'Bölge Md.
ne Bakan onayı ile atanmış; kısa bir müddet sonra
'da, üçlü kararname ile Karayolları Genel Müdürlü
ğüne tayin edilmiştirBu şahsın Şerafettin ELÇİ zamanında Diyarba
kır 9 ncu Bölge'de Müdür olarak bulunduğu dö
nemde; yol yapım, bakım ve asfaltlama işlerinde
çeşitli yolsuzluk ve ihalelerde kayırmaları olduğu,
incelenen 37 dosyada müteahhitlere 40-45 milyon
TL. lılk fazla ödemelerde 'bulunduğu 'tespit edilmiş
tir. İncelemeler devam etmektedir,
8. Adnan MİDYAD: Tapu Kadastro Gn. Md.
de Grup Şefi olarak çalışmakta iken, naklen Şerafet
tin ELÇl'nin talebi ile Bayındırlık Bakanlığı Yapı
İşleri Gn. Md. lüğü İdari İşler 'Daire Bşk. Yrd. cısı
olarak tayin edilmiştir. Dört ay sonra da bakan emri
ile Yapı İşlerine Gn. Md. Yrd. cısı olmuştur. Adıgeçen Bayındırlık Bakanlığından sahte müteahhitlik
karnesi (ile büyük İhaleler alan Nuri GEBELOĞLU'
nun iş ortağı, Ziver MlDYAD'm kardeşi olup, ba
kanlıkta bu müteahhide haksız kazanç sağlamak kas
tiyle birçok karışık tayin ve nakiller yaptırmıştır,
kendisi Mardin'lidin
9, Zeki AVŞAR, Şerafettin ELÇl'nin en güven
diği yakınıdır. Bakanın teklifi ve üçlü kararname ile
Bakanlık özel Müşavirliğine atanmış bakan emri ile
kendisine, özel araç tahsis edilmiş olup, ne iş yaptı
ğı da bilinmemektedir.
Şerafettin 'ELÇl'nin göreve gelmesi ile bakanlık
ta aşın akımlara mensup kişilerin yuvalanması baş
lamış, üst derece kilit mevkilere o görevleri yapacak
nitelikleri haiz olmayan kişiler belirli maksatlar için
getirilmiş olup, bu dönemde aşırı söl faaliyetler bü
yük himaye görmüştür.
Ayrıca ehliyetsiz ve vasıfsız birçok kişinin ^bil
hassa Mardin ve civan doğumlu) tayini yapılarak
v
kadrolar şişirilmiştir.
iSadeoe Yapı 'İşleri Gn. Md. ne Şerafettin ELÇİ
tarafından 2 275 işçi, 1 193 memur fazladan atan
mıştır. Merkez kadrolar da aşırı sol faaliyetler dü
zenleyen personel ile doldurulmuştur,!
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II. — Müteahhitlerle ilişkiler - ihaleler nedeniy
le yapılan usulsüzlükler:
ıL Müteahhitlik karnesi verilmesi;
a) Şerafettin ELÇl'nin bakanlığından önce Mü
teahhit 'Nuri GEBELOĞLU'na 220 milyon TL. lıfc
A-Gurübu müteahhitlik karnesi verilmiştir.
b) Şerafettin 'ELÇl'nin bakanlığı dönemlinde
adi'geçen müteahhit 20 . 9 . 1978 tarihinde Bayındır
lık Bakanlığına müracaat ederek; Diyarbakır Tıp
Fakültesi Laboratuvarları ve bunların (makine ve
teçhizat ikmaline ait sahte iş bitirme belgelerini ib
raz ederek, müteahhitlik karnesinin yükseltilmesini
istemiş 20 . 9 . II9718 tarihindeki bu talebi bakanın
tavassutu ile bir gün içinde A-Gurubu 220 milyon
TL. lik müteahhitlik karnesi 5,68, milyon TL. sına
çıkarılmıştır.,
c) Müteahhit Nuri GEBBLOĞLU'nun karne ko
misyonuna ibraz ettiği belgelerinin tamamının sahte
olduğu sonradan tespit edilerek, adıgeçen sahte ev
rak düzenlemek suçundan mahkemeye sevkedilmiş
olup, halen Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesin
de duruşması devam etmektedir. Müteahhide veri
len A-Gurubu 5*68 milyon TL. lık müteahhitlik kar
nesi 29.2,1980 tarih ve A-05/444 Sayılı Olur ile ip
tal edilmiştir*
2, Bayındırlık Bakanlığından alınan inşaatlar ve
haksız ödemeler;
a) BMis - Hizan Bölge Yatılı Okulu inşaatı:
24 milyon TL. bedelli bu inşaat Van Bölge Mü
dürlüğü yetkisinde 1975 yılında ihaleye çıkarılmış
ve müteahhit Nuri GElBELOGLU'na ihale edilmiş
tir. İnşaatta müteahhide fazla ve usulsüz ödemeler
dolayısı ile iki defa tahkikat yapılmıştır.,
Kesin hesaplara göre müteahhidin idareye
27 895 695.03 lira borcu olduğu, bu miktar fazla
ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Sorumluları hak
kında tahkikat yapılmıştır.
b) İstanbul Abdi İPEKÇİ 'Spor Salonu inşaatı;
(Müteahhit Nuri GEBEOĞLU'na 2 . 1 . 1979 da
210 milyon TL. sına ihale edilen Abdi İPEKÇİ Spor
Salonu inşaatından toplam 44 '695 396.30 lira fazla
ödemede bulunulmuştur.
Sorumluları hakkında İl İdare Kurulunca TOK.
nun 230 ocu ve 340 ncı maddelerine istinaden ceza
uygulaması yapılması için karar alınmış ve dosya Da
nıştay 2 nci Dairesine gönderilmiştir. Soruşturma
devam etmektedir-
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c) Manisa «E» Tipi Cezaevi İnşaatı:
Şerafettin
ELÇİ'nin
bakanlığı döneminde
98 500 000 TL. keşif bedelle 1 9 . 7 . 1979 tarihinde
Nuri GBBELOĞLU'na ihale edilmiştir.
'28 . 4 . 1980 tarihine kadar üç adet hakedişle
müteahhide illi 991 603.51 TL. fazla ödeme yapıl
mıştır.,
lîl'gi'lii'ler hakkımda
'görevlerini ihmal suçundan1
fezleke tanzim edikraiştıir.
d) Ankara Onkoloji Hastanesi İnşaatı:
Şerafettin ELÇİ'nin bakanlığı döneminde müte
ahhit Nuri GBBELOĞLU'na 12'8 771 688.50 TL.
ile ihale edilmiştir.
ilki No. lu hakedişle müteahhide net 3 353 346.52
TL. fazla ödeme yapılmıştır,
İlgililer hakkında fezleke tanzim edilerek mer
cilerine gönderilmiştir.
e) Keçiören Teknik Lise İnşaatı:
Şerafettin
ELÇİ'nin
bakanlığı
döneminde
43 6015 000 TL. sına müteahhit Nuri GBBBLOĞLU'
na ihale edilm,iştir.i
Ödemelerde 22 045 03(8.160 TL. fazla 'ödeme ya
pılmıştır. İlgili memurlar ve müteahhit hakkında
•tanzim edilen dosya mercilerine gönderilmiştir.
Nuri GEBELOĞLU'nun (Bakana yakınlığı ve Ba
kanın bu inşaatlara yetersiz personel ataması sonucu inşaatlardan fazla ödeme aldığı anlaşılmaktadır,

I|
i
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I

II
I
II
I

I
II
II
I
î) 'Şerafettin ELÇİ'nin bakan olduğu dönemde
I
Karayolları Diyarbakır 9 ncu Bölige Müdürlüğüne
I
kendi görüşlerine yakın kimseleri yönetici olarak I
(Nuri ÜSTÜN ve Salih ÜSTÜN) tayin ettirdiği bu
kimselerin kayırma usulü yaptıkları ihalelerle bugü- I
ne kadar incelenen 37 dosyada toplam 40-45 mil- II
yon TL. civarında Devleti zarara soktukları tespit II
edilmiştir.
II
III. — ıBayındirlık eski Bakanı Şerafettin EL- II
Çt'nin bakan oluncaya kadarki mal varlığı ile, ba- I
kan olduktan sonraki mal varlığı arasında ispatlan- II
mayan bir artış ortaya çıkmıştır.
II
•1 .Şerafettin ELÇİ Parlamento Üyesi olarak I
vermiş olduğu 15 . 6 , 19'77 tarihli varlık beyanna- II
meşinde:
II
2
a) ©abasından miras olarak üzerinde 400 m ' I
lik bina bulunan W 000 rn21ülk bir gayrimenkulun 3/16 II
hissesine,
I
b) ICizre'de Hükümet, Konağı arkasında
600 II
m2'li(k ısatın aldığı arsanın tamamına,
I
c) ICizre Ulaş Köyü Zerizari mevkiinde baba- II
dan kalma 2 200 dekarlık arazinin 1 /8'ine,
I|

18 . S . 1981

O : 1

d) Cizre'de Yeşilyurt Köyü; Biyakup Köyü
mevkiinde babadan kalma 1 500 dekarlık arazinin
1/3'üne, sahip olduğunu bildirmiştir.
% Tapu (Kayıtlarının Tetkikinde :
a) (Çankaya '3 neü «Bölge Tapu Sicil Muhafızlığının il 8 . 12 . 1979 günlü tapu senedine ®öre; Şera
fettin ELÇİ'nin Kültür Mahallesinde Parsel: 2, Ada:
1070, 'Pafta: ,l!29'da kayıtllı bir milyon TL. ya alın
mış, iMithatpaşa Caddesi 51/4'de bir apartman dairesi,
b) Çankaya 4 mcü 'Bölge Tapu Sicil Muhafızlı
ğının 2 . 6 . 1978 ve 18 , 6 . 1978 günlü tapu senedine göre; Gaziosmanpaşa Parsel: 5, Ada: 2945, Pafta:
1318'de kayıtlı birisi kendi üzerine, diğeri eşinim üze
rine kayıtlı iki apartman dairesi daha olduğu tespit
edilmiştir.
3. Şerafettin ELÇİ'nin Ankara Marmara Otel'
inde 264 bin TL. sarfed'ilerek yapılan sünnet düğünü
masraflarını Bitlis Milletvekilli Mühyebtin MUTLU,
Adana Belediye Başkanı iSelâhattin ÇOLAK, ve Midyad eski Belediye (Başkanı Ziver MİDYAD karşılamış, düğünün organizatörlüğünü Güney
İllerinde
TIR Nakliyatçılığı yapan ve ismi birçok 'kaçakçılık
olayına karışan Nejat SÖYLER yapmıştır.
'Düğün masraflarını karşılayanlardan Ziver MİİDYAD, Bayındırlık 'Bakanlığından İstanbul'daki Abdi İPEKÇİ Kapalı Spor tesislerinin yapımını üstlenen ve sahte müteahhitlik karnesi ile bakanlıktan
ihaleler almış olduğu tespit edilen Nuri GE1BELOĞLU'nun bertürlü yetkiye sahip vekilidir.
Ziver MlDYAD'ın kardeşi Adnan MİDYAD
Şerafettin ELÇİ tarafından 'Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına tayin edilmiş
olup, bu müteahhide bakanlıktaki işlerinde yardimcı olmuş, yaptığı atamalarla müteahhidin bakanlıktan fazla 'ödeme almasını sağlamıştır.
Ziver MİDYAD, sünnet düğünü masraflarını
karşılamaikfla, balkana maddi menfaat sağlamıştır.
IV. — Yukarıdaki bölümlerde açıkanlığı seki
de;
^Bayındırlık eski (Bakanı Şerafettin ELÇİ'nin Bakanlığı döneminde:
1. (Bakanlığın bütün mıühim mevkilerine kendi
ideolojik görüşlerine - Şerafettin ELÇİ Ankara Sılkıyönetim 3 no. lu Mahkemesince Bölücülük Propagandaısı yapmak suçundan 2 sene 3 ay hapse mahlkûm
olmuştur - hizmet edecek kişileri hakları olmadığı
halde usulsüz ve yönetmeliklere aykırı olarak atadığı, bu kişiler vasıtasıyla öze1! amaçla tayinler yaptır-
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dığı, bu kişilerin yasa dışı bazı eylemlerine müsamaha
etmek suretiyle görevini kötüye 'kullandığı,
2. Karay olları Diyarbakır 9 ncu Bölge Müdür
lüğüne kendi görüşlerine yakın kimseleri tayin etmek
suretiyle, bu kişilere; usulsüz ihaleler yaptırmak .su
retiyle görevini kötüye kullandığı,
3„ Kendisine yakınlığı bilinen müteahhit Nuri
GBBELOĞLU'nun sahte müteahhitlik karnesi al-*
ması, inşaatlardan fazla istihkak ödenmesi hususla
rında kontrol görevini yaptırmadığından, görevini ih
mal ettiği,
4< Bayındırlık Bakanlığından büyük ihaleler al
mış bulunan müteahhit Nuri
GEBELOĞLU'nun
İstanbul'da yapılmakta olan Abdi İPEKÇİ Kapalı
Spor Salonu inşaatında, iş ortağı olan Ziver M'-İDYAD'ın, Şerafettin
ELÇİ'nin oğlu için Marmara
Otel'inde yapılan Sünnet Düğünü masraflarına işti
rakini kabul etmek suretiyle menfaat temin ettiği,
5< Bakan oluncaya kadarki mal varlığı ile, ba
kan olduktan sonraki mal varlığı arasında dikkaıt çe
kici ;bir artışın ortaya çıktığı anlaşılmıştır.
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Bu nedenle;
2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun
1, 334, sayılı TC Anayasa'sının 90 ve 147, Milli Gü
venlik 'Konseyi Yasama İçtüzüğünün 20 nci maddesi
uyarınca; Bayındırlik eski Bakanı Şeı afettim ELCİ
hakkında, yukarıda belirtilen konular ile, yaptılacak
soruşturma sırasında meydana çıkacak diğer husus
larda Bakanın ve iştiraki olan diğer kişilerin sorumluluklarını tespit etmek üzere; bir Soruşturma Ko
misyonu kurulması gerekmektedir.
V. — Soruşturma 'Komisyonunun :
(1. «TC Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görev
leri llçtüzüğü»nün 20 nci maddesindeki yetkilerle ku
rulmasını,
2, Ekli listede yazılı personelden oluşmasını,
13< 'Komisyon çalışmalarımın altmış '(60) gün için
de bitirilmesine,.
(Karar verilmesini arz ve teklif ederim.
Haydar SALTIK
Orgenerali
Milli Güvenlik 'Konseyi
Genel Sekreteri

BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ HAKKINDAKİ KONSEY
MİSYONUNDA GÖREVLENDİRİLECEK

ÜYELER

SORUŞTURMA KO

LİSTESİ

Askeri Yargıtay Üyesi
MGK Hukuk İşleri Kanunlar Dairesi ve Kararlar
Dairesi Başkanlığında
Maliye Bakanlığı Müfettişi
Gümrük 've Tekel Bakanlığı Müfettişü
Bayındırlık Bakanlığı Müşavir Müfettişi

1 < IDz. Hâk. Kd. AHb. Akdemir AKMUT
2. Dz. Hâk. Ön. Yzib. Tevfik ODMAN
3. Ahmidt SAĞAR
4. Celâl EREL
5. Zeki ARAR

BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz almak1
isteyen sayın üye var mı ©fendim?... Yoktur.
O halde raporu 'bu şekliyle oylarınıza sunuyorum:
Kalbul edenler.., Kabul etaıeyerier... Kalbul edilmiş<tjîra
Konseyin aldığı bu karara göre kurulan Soruştur
ma Komisyonu 60 gün içerisinde raporunu hazırlayıp
Konseyimize sunacak ve bilahara o sunulan rapora
göre işlem yapılacaktır.
3. — Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin Kılıç Hak
kında Soruşturma Açılmasına Dair Milli Güvenlik
Konseyi Genel Sekreterliği Tezkeresi. (3/102)
BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasında
Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında so

ruşturma açılmasına dair Milli Güvenlik Konseyi
Genel Sekreterliğinin tezkeresi mevcuttur; okutuyo
rum :
18 Ağustos 1981
Konu : Bayındırlık eski Bakanı
Selâhattin Kılıç Hk.
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına
1. 8 Nisan 1980 gün ve 9/307 sayılı önergede;
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmakta olan Arifiye Sincan Demiryolu 1 nci Kısım Tünel İnşâatı Sözleş
mesinde, fiyat farkı kararnamesinin tünel uzunluk
zammına uygulanmasında; Bayındırlık Kurulu kara
rına rağmen müteahhit Nurol Firmasının kayırıldığı, 55 milyon lira fazla ödeme yapıldığı, Bayındırlık
Bakanı Selâhattin Kılıç'ın Bayındırlık Kurulu karan-
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nı uzun süre makamında alıkoyduğu, göreve getirdi
ği üst yöneticilere sözlü yetki ve güvence verdiği, bu
arada 1980 mali yılı için hazırlanan fiyat artış ka
rarnamesine bu doğrultuda hüküm konulmasını ve
bir süre sonra yeni atamalarla oluşturduğu Bayındır
lık Kuruluna aynı konuyu getirerek ilk ve kesin ka
rarın değişmesini sağladığı, damadının da önemli bir
yer işgal ettiği firma ile aralarında yarar ilişkilerinin
olabileceği belirtilerek eski Bakan Selahattin Kılıç
hakkında Meclis Soruşturması istenmiştir.
Sonuçlandırılamayan Cumhurbaşkanı seçimleri
veya toplantı yeter çoğunluğunun sağlanamaması ne
denleriyle önerge TBMM'de okunamamış ve üzerin
de herhangi bir işlem yapılamamıştır.
2. Bayındırlık Bakanlığı eski Müsteşarı Mehmet
Çötür önergede söz konusu edilen hususları; olaylar
ve Ba'kanlık üst yöneticilerinin eylem ve sorumluluk
larını da belirtmek ve belgelerini eklemek suretiyle
M. G. Konseyi Genel Sekreterliğine ihbar etmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi kararma ön bilgi olması,
bu arada olay ve Bakanlık üst kademe yöneticileri
yönünden iddiaların oluşturulacak bir müfettişler
kurulu marifetiyle soruşturulması Başbakanlık maka
mından istenilmiştir. Başbakanlığın 24 Ocak 1981 gün
lü ve Öz. îşl. Gnl. Md. lüğü 321-02-510 sayılı onayı
ile Maliye, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları
müfettişlerinden oluşan ve yöneticiler yönünden mu
hakkik sıfatını da haiz bir soruşturma kurulu oluş
turulmuştur. Kurulca oybirliği ile düzenlenen 15 Ni
san 1981 gün ve 1981/1 sayılı rapor ve eki belge
lerde :
a) Arifiye - Sincan Demiryolu ve 1 nci Tünel
înşaatı Sözleşmesi, Bayındırlık Bakanlığı ile Nurol
înşaat ve Ticaret Koli. Şti. arasında 30.6.1976 tari
hinde akdedilmiştir. Sözleşme ileriki yıllara saridir.
Sabit birim fiyat esasına göre ve eksiltme suretiyle
yapılmıştır. Sözleşme kapsamında yaklaşık 7 830 met
relik tünel inşaatı vardır.
Sözleşme eki birim fiyat tarifelerinde 300 metreyi
geçen tünellerde, 300 metreden fazla uzunluğun be
her 100 metresi için yüzde bir ilavesiyle tünel uzun
luk zammı ödenmesi öngörülmüştür.
b) Dünya fiyat konjönktürlerindeki değişiklikler
ve yurt içi koşullar nedeniyle inşaat girdilerinde mey
dana gelen fiyat artışlarını ihale birim fiyatlarına yan
sıtmak amacıyla çıkarılan 14.7.1978 tarih ve 7/15990
sayılı Kararname hükümlerinin, tünel uzunluk zam
mına uygulanmasında firma ile Ankara inşaat Bölge
Müdürlüğü arasında 30 Eylül 1978 tarihinde düzen
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lenen 19 sayılı haikedişten itibaren anlaşmazlık çık
mıştır.
Yüklenici* firma uzunluk zammının birim fiyat
olduğu, hak ettiği dolayısıyla son yılın fiyat artış
yüzdesinin uygulanması gerektiği iddiasındadır.
Bölge Müdürlüğü ve Müşavir Mühendislik firma
sı ise uzunluk zammının birim fiyat olmadığı sadece
bedelin çarpıldığı bir yüzde olduğu, dolayısıyla tünel
uzunluk zammına tabi imalatın yapıldığı yıla ait fi
yat artış yüzdesinin uygulanması gerektiği görüşün
dedir.
c) Anlaşmazlık başlangıçta normal usul Ve Ba
yındırlık Bakanlığı Kuruluş Kanununun 5 ve 6 ncı
maddeleri kapsamı içerisinde, Bakanlık Demiryolla
rı İnşaat Gnl. Md. lüğünün 21 Mart 1979 tarihli tek
lifi üzerine Bakanlık Yüksek Fen Kuruluna intikal
ettirilmiştir. Kurul 3 Temmuz 1979 gün ve A-04-1979/
39 sayılı ve oybirliği ile alınan kararında, «Herhangi
bir yılda yapılan ve bedeli ödenmiş olan uzunluk
zammına tabi imalat için, 7/15990 sayılı Kararname
nin 9 ncu maddesine göre mali yıl sonu itibariyle
düzenlenen hakedişte tünel uzunluk zammı fiyat far
kı ödenmemişse, ertesi yılda ödenecek fiyat farkı için
o yılın fiyat artış yüzdesi uygulanmayıp, imalatın
> yapıldığı yıla ait fiyat artış yüzdesi uygulanacaktır.»
demek suretiyle firmanın isteğini reddetmiştir.
d) Yüksek Fen Kurulunun İ5U kararı Demiryol
ları înşaat Genel Müdürünün sözlü teklifi üzerine
zamanın 'Bakanı Şerafettin Elçi tarafından 25.7.1979
tarihinde Kuruluş Kanununun 5/a maddesi uyarınca
son kez görüşme ve karara bağlamaya yetkili Bayın
dırlık Kuruluna havale edilmiştir.
Bakanlık Bayındırlık Kurulu 17 Ekim 1979 gün
ve A-02/1979-19 sayılı kararı ile Yüksek Fen Kuru
lu kararını «... Tünel uzunluk zammı için ödenecek
fiyat farkı hesabında son yılın fiyat artış yüzdesi de
ğil, tünel uzunluk zammına tabi imalatın yapıldığı
yıllara ait fiyat artış yüzdeleri uygulanacaktır...» görüşü ile aynen benimsenmiştir..
Bu karar ile tünel uzunluk zammına fiyat artış
larının ne suretle uygulanacağına kesinlik getirilmiş
tir. Bundan böyle idarece ödemelerin bu karar doğ
rultusunda yapılması, firmanın bu karara ve bu doğ
rultudaki ödemelere razı olmaması halinde anlaş
mazlığı yargı mercilerine götürmesi gerekirdi.
e) Oysa Hükümet değişikliği ile 12 Kasım 1979
tarihinde Bayındırlık Bakanlığına Selahattin Kılıç
getirilmiş, Bakanlığın üst yönetim kadrolarında Müs
teşar, Müsteşar Yardımcıları Ve Genel Müdürlerde
değişiklikler yapılmaya başlanmıştır.
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1 Mart 1980 tarihinden geçerli olarak uygulanmak
üzere hazırlanan 8/505 sayılı Fiyat Artış Kararname
si çalışmaları mutad hilafına Yüksek Fen Kurulu
bünyesi dışında sürdürülmüş, bu arada kararname
nin 7 nci maddesi 4 ncü fıkrasına Yüksek Fen Ku
rulu ve Bayındırlık Kurulu kararlarının aksine ve
firma iddiasına hak verici hüküm getirilmiştir.
ıf) Bayındırlık Balkanı adına imzalanan 6 Aralık
1979 tarihli bir yazı ile Anlkara Bölge Müdürlüğüne,
tünel uzunluk zammına fiyat artış 'kararnamesinin na
sıl uygulanacağının halen Yüksek Fen Heyeti Kuru
lunda tetkik edilmekte olduğu belirtilerek, bu konuda
'karar alınıncaya kadar, bugüne 'kadar olduğu gibi
firma ve Genel Müdürlük görüşü doğrultusunda öde
me yapııhnası 'talimatı verilmiştir.
ig) iBayındırMk Kurulunun 17 Ekim 1979 tarihli
'kararının muhalefet yazıları da yazılarak anlaşmaz
lığa kesin Çözüm getiren kararı tamamlanmış olduğu
'halde ilgili dairesine gönderilmemiş, Balkan tarafından
inceleneceği beyanı ile alıkonulmuştur.
O kadar ki, Demiryolları İnşaatı yeni Genel Mü
dürünün kararın gönderilmesini isteyen 2 Ocak 1980
tarihli yazısı, 11 Nisan 1980 tarihine kadar cevaplamdırıfariamıştır. Bu tarihte Bakan havalesi ile Genel Mü
dürlüğe gönderilmiş ise de 22 Nisan 1980 tarihli ve
aynı genel müdürlük vekili siifatîyle imzalanan bir
yazı île konunun Bayındırlık Kurulunda tekrar görü
şülmesinin sağlanması istenilmiştir.
Bakan adına Müsteşar tarafından Bayındırlık Ku
ruluna havale edilen bu yazı ile konu 13 Haziran 19'80
tarihinde kurulda tekrar görüşülmüş ve 17 Ekim 1979
tarih ve 1979/19 sayılı Kararın aksi kararlaştırılmış
tır. Bu karar 'Bakan Itarafından 22.7.1980 tarihinde
dairesine havale edilmiştir.
•h) İzlenen bu yöntem ve işlemlerle tünel uzun
luk zammına, fiyat artışları uygulanması 7/15990 sa
yılı Kararname ve 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu
Kararı aksine yapılmış, fazla ödeme 18.2.1980 tarihi
itibariyle 34 No. lu hakedişte 10 344 676,57 TL. iken
tünelin delinen uzunluğunun artması ve yeni yıl fiyat
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artış yüzdesi ile 1980 Mali yılı sonu itibariyle 42
No. lu hakedişte bu miktar 12 525 527,35 TL. ye
ulaşmıştır. Tünel uzunluğu ve yıl fiyat farkı yüzdeleri
arttıkça bu miktar giderek artmıştır., 8/505 sayılı Ka
rarnamenin 7 nci maddesi karşısında 28.2.1981 tarihi
itibariyle NUROL Firmasına 93 670 495,50 TL. idare
tile firma arasında herhangi bir anlaşmazlık olmadığı
için adından söz edilmeyen TECER - Kangal Demir
yolu Varyantı Yapımcısı TİNSA Tic. İnş. ve San.
Ltd. Ş. ne ise 1 025 246,— TL. fazla ödeme yapıl
mıştır,
i) IBu uygulamada yüklenici firma lehine çeşitli
eylem ve işlemleri ile »Bakanlık Müsteşarı Teoman GÜ
ZEY, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürü Suat TAFTALI ve Okay KURÇEREN Bakanlık Müşaviri Ah
met ERÇİN%ı sorumlu oldukları, ancak adı geçenle
rin eylem ve davranışlarında Bakan Selâhattin KILIÇ'
in bilgi, yönetimi ve denetimi dışında olamayacakları,
muhtemelen Bakanın birçok onay ve işlemlerde etki
ve eylemlerinin olduğu, ancak Bakanın konu ile iliş
kisi ve sorumluluğunun saptanmasında müfettişler ku
rulunun yetkili olmadığı belirtilmiştir.
3.ı Yukarıda özet olarak belirtilen gelişmeler, so
ruşturma ve belgeler Bayındırlık eski Bakanı Selâhat
tin KILIÇ hakkında soruşturma açılması kararına ye
terli görülmektedir.
Uygun görüldüğünde 2324 Numaralı Anayasa Dü
zeni Hakkında Kanunun 2 nöi, 334 sayılı T. C. Anaya
sasının 90 ve 147 nci maddeleri ile M.G.K. Yasama
İçtüzüğünün 20 nci maddesi uyarınca yukarıda belir
tilen konular ile yapılacak soruşturma sırasında mey
dana çıkacak diğer hususlarda bakanın ve iştiraki olan
diğer kişilerin siorumlulüklarını tespit etmek üzere ekli
listede kimlikleri yazılı personelden oluşacak bir So
ruşturma Komisyonu kurulmasına, komisyonun gö
rev süresinin (60) gün olmasına karar verilmesini arz
ve teklif ederim.
Haydar SALTIK
Orgeneral
Milli Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri

'Bayındırlık Eski Bakam Selâhattin Kılıç Hakkındaki Konsey Soruşturma Komisyonunda Görevlendirilecek
Üyeler Listesi
1. Hâk. Kd. Alb. NaciTURANAY — Askeri Yargıtay Üyesi
2. Hak. Yzb. 'tufan 'ERİNÇ
— Genelkurmay Adli Müşavir Yrd.
3. Tâbir KAPLAN
— Bayındırlık Bakanlığı Emekli
'Müfettişi
4. Ümit ERTONG
— Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mü
fettişi
5. Mehmet AYDOGDU
— Malîye Bakanlığı Müfettişi
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'BAŞKAN — (Bayındırlık eski Bakanlarından Selâbalfifcin Kılıç hakkındaki Milli Güvenlik Konseyi Genel
Sdkreterinin raporunu dinlemiş bulunuyorsunuz.

Milli Güvenlik Konseyi Genel1 Sekreterinin tezke
resini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.,

Bu rapor üzerinde söz almak isteyen var mı?...

Konseyimizin bu kararına ıglöre (kurulan Soruş
turma Komisyonu 60 gün içerisinde raporunu hazır
layıp, Konseyimize sunacak ve gereği yapılacaktır.

Yoktur.

III. — KAflVUÎN TASAMI VE TEKLİFLERİ
1. — Mustafa Özenç Hakkındaki Ölüm 'Cezasının
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu. {3/98) (S. Sayısı : 242)

(D
BAŞKAN — Şimdi, gündemimize göre kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz.
IBirinci sırada, Mustafa Özenç hakkındaki ölüm
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve bu konudaki Adalet Komisyonu Raporu
mevcuttur.
(Bu rapor 242 sıra sayısı ile basılıp, dağıtılmıştır.
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsilci
si arkadaşlarımız yerlerini aldılar.
Ölüm cezasının yerin© getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve eski mahkûmiyet dosyasının havale
edildiği Adalet Komisyonu tarafından bir kanun ta
sarısı hazırlanmıştır.
Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan bu tasa
rının tümü üzerinde söz isteyen var mı efendim?.,.
Komisyon Sözcüsü bir izahatta bulunacak mı?
(HÂKİM ALBAY İSMET ONUR ((Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, izin verirseniz
arz edeyim.
(Hükümlü : Mustafa Özenç, Şevket oğlu, Fatma'
dan olma 15Jİ.1959 doğumlu, Samsun ili Merkez İlçe
si Zeytinlik Mahallesinde nüfusa kayıtlı.
Suç : Kendisini cezadan kurtarmak amacıyla dört
kişiyi öldürmek.
Suç tarihi: 7 Ocak 1981.
ıSuç yeri : Tarsus Merkez Jandarma Karakolu.
Olay : Hükümlü Mustafa Özenç, Anayasayı zor
la değiştirmek amacıyla silahlı cemiyet kurmak, Ana
yasayı Zorla değiştirmeye kalkışmak ve izinsiz silah
taşımak suçlarından dolayı Adana Kapalı Cezaevinde
tutuklu iken, arkadaşlarıyla beraber tünel kazarak
26.6.1980 tarihinde cezaevinden kaçtıktan sonra Tar
sus Karabueak ormanlarında, kendisi gibi örgüt men
fi)

242 S. Sayılı Bmmuyazı tutanağa erklidir.

isubu kişilerle beraber kamp kurup, çadırda saklandı
ğı; Orman Korumla Memuru Hayrı Şimşek'in duru
mu ihbar ötmesi üzerine 7 Ocak 1981 tarihinde jan
darma tarafından yakalanarak Tarsus Merkez Jandar
ma Karakoluna getirildiği; Hasan Başar takma adı
na düzenlenmiş sahte kimlik taşıyan hükümlünün ay
nı gün saat 20.30 sıralarında sorgusu yapılmak üze
re karakol komutanlığı odasına alınıp, kelepçelerinin
çiözüldüğü; gerçek kimliğinin meydana çıkarılacağını
anlayan Mustafa özenç'in, giymiş olduğu parka al
tında saklayıp, İçeri soktuğu 7.65 mm. çaplı Astra
marka tabancasını çekerek, Jandarma Astsubayı Ha
san özcan'a, Jandarma Astsubayı Nihat ÖZsoy'a ve
Orman Koruma Memuru Hayrii Şimşek'e, başlarını
hedef tutarak defaatle ateş ettiği; odanın kapısını
açıp dışarıya çıktığında karşılaştığı karakol emniyet
nöbetçisi jandarma eri Şaban öztürk'e de aynı ta
banca ile ateş ederek yaralayıp, öldürdükten sonra
karakoldan kaçmış, 2.3.1981 tarihinde ele geçirilmiş
tir.
{Hüküm : Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep,
Adıyaman, Hatay ve İçel İleri Sikıyönetîm Komu
tanlığı 1 No. lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, eyle
min, kendisini cezadan kurtarmak amacıyla kasten
birden fazla adam öldürmek suçunu oluşturduğu ka
nısına vararak, Türk Ceza Kanununun 450/9-5 mad
desi gereğince, 13.3.1981 tarih ve 1981/267 Karar sa
yılı hükmü gereğince ölüm cezasıyla tecziyesine ka
rar vermiştir,
Askeri Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesince duruşmah olarak yapılan temyiz incelemesi sonunda, 23.6.1981
tarih ve 1981/202 Esas, 1981/235 Karar sayılı ilamla
hükmün onanmasına oybirliğiyle karar veriümiiş ve
mahkeme kıdemli hâkimi tarafından da hükmün altı
na infaz işareti, Usul Kanunu (hükümleri gereğince
konmuştur.
(Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın bir diyeceği
var mı?

— 252 —

M. G. Konseyi

B : 67

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yok.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başta- söz almak is
teyen arkadaşımız var mı?... Yoktur.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır,
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul ©dilmişitir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
ıMustafa özenç Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine
Getirilmesine Dair Kanun
MADDE 1. — Askeri Yargıtay Üçüncü Dairesinıiın
23.6.Î98İ1 tarih ve 19*81 /202 Esas, 198İ/235 Karar sa
yılı ilamı ile kesinleşen, Adana Sıkıyönetim Komutan
lığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 13.3.1981 tariı
ve 1981/769 Esas, 1981/267 Karar sayılı hükmü ile
Türk Ceza Kanununun 450/9-5 madde ve fıkraları
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan,
Samsun ili, Kavak İlçesi, Çivril Köyü nüfusuna kayıtlı
iken, halen sicilli nüfusta Samsun İli, Merkez İlçesi,
Zeytinlik Mahallesi, Hane 1432, Cilt 36, Sahife 52'de
kayıtlı Şevket oğlu, Fatma'dan olma 15.1.1959 doğum
lu Mustafa Özenç hakkındaki 'ölüm cezası yerine getirür,
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim ... Yoktur.
\1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... 'Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
ıBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Söz almak is
teyen var mı?... Yoktur.
<2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
3 ncü maddeyi dkutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde siöz almak is
teyen var mı?... Yoktur.
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
2. —- İsmet Şakin Hakkındaki Ölüm Cezasmm
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu. (3/100) (S. Sayısı : 244)

(D
{1) 244 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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ıBAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, İs
met Şahin Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve bu konudaki
Adalet Komisyonu raporu mevcuttur.
IBu rapor 244 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır.
(Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık Temsilcisi yerlerindeler.
Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık Tezkeresi ve eki mahkûmiyet dosyasının ha
vale edildiği Adalet Komisyonu tarafından bir kanun
tasarısı hazırlanmıştır.
ıBu kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum ve ilk sözü Komisyon Başkanı arkadaşıma ve
riyorum.
iBuyurun efendim.
HAVA KIDEMLİ HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜN
GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım,
müsaade ederseniz olay hakkında kısaca bilgi arz et
mek istiyorum.
'Kendisini cezadan kurtarmak maksadıyla adam öl
dürmek suçundan hükümlü İsmet Şahin, 1977 yılında
ağabeyinin evini soyduğu zannıyla Celâl Yazıcı isim
li şahsı öldürmüş ve firar etmiştir.
3.8.1979 tarihinde yolda giderken, arkasından ge
len şahsın kendisini vuracağı düşüncesiyle geriye dön
müş ve hiç ilgisi olmayan bu şahsı da tabancasıyla öl
dürmüş ve yine kaçmıştır.
ıVakıi ihbar üzerine Sıkıyönetim Komutanlığınca
teşkil edilen tim, etrafını sarmış, 6.12.1979 günü, bu
esnada kendisine vaki ihltara uymayarak ateş etmeye
başlamıştır. IBu sırada piyade eri Mustafa Çelimli'yi
öldürmüş ve piyade eri Zeki Uğurlu'yu da yaralamış,
yine kaçmıştır, çemberi yararak kaçmaya muvaffak
olmuştur.
ıBilaihara jandarma birilikleri tarafından takip edil
miş, 29.2.1980 günü yakalanmıştır.
İstanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahke
mesinde yargılanmış ve Türk Ceza Kanununun 450/9
ncu maddesine dayanılarak ölüm cezasına mahkûm
edilmiştir.
Askeri Yargıtay 1 nci Dairesince dosya incelenmiş
ve ölüm cezası onaylanmıştır. Bilahara tashihi karar
ve iadei muhakeme talepleri de Askeri Yargıtayca tet
kik edilmiş, bu talepleri de reddolunmuştur.
Ölüm cezasının yerine getirilmesıi için1 Başbakan
lık tezkeresi ile gelen dosya Komisyonumuzca incelenmiş, hiçbir halta görülmemiştir; usuli bültün iş
lemlerin tamam olduğu görülmüş, ekte sunulan ka
nun metni hazırlanmıştır.
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Anayasa hükmü gereğine©, yüksek tasviplerinize
arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ©derim.
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen arkada
şımız var mı efendim ... Yoktur.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
(Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
*1 nci maddeyi okutuyorum:
İsmet Şahin Ha'kkındaki ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesinle Dair Kanun
MADDE 1. — Askeri Yargıtay Birinci Dairesidin
29.4.19811 tarih ve 1981/93 Esas, 198Ü/126 Karar sa
yılı ilamıyla kesinleşen, istanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 27.10.1980
tarih ve 1980/437 Esas, 1980/200 Karar sayılı hükmü
ile Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu maddesi uyarın
ca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nü
fusta Trabzon İli, Sürmene tikesi, Kahraman Köyü,
Hane 83/83, Cilt 048/03, Sayfa 24'de kayıtlı Mehmet
oğlu, Ayşe'den olma 20.4.1951 doğumlu İsmet Şahin
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir.
'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Söz almak is
teyen var mı?... Yoktur.
[
î nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
'2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak İs
teyen yar mı?... Yoktur.
!
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
13 ncü maddeyi olkutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur.
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
Değişik 59 ncu Maddesine Bir Fıkra ilavesine Dair
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu.
(II100) (S. Sayısı : 247) (1)
(1) 247 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasında, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 59 ncu
Maddesine Bir Fıkra İlavesine Dair Kanun Tasarısı
ve bu konudaki İçişleri Komisyonu raporu mevcut
tur.
Bu rapor 247 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır.
Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık Temsilcisi arka
daşlarımız yerlerini aldılar.
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsü arkadaşıma bıra
kıyorum.
Buyurun efendim,
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Başkanım, 15.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Yasa
ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 59 ncu maddesi
istisnai memuriyetleri saymıştır. Bu madde, Cumhur
başkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi,
Başbakanlık, Bakanlıklar, Diyanet İşleri, MİT Müs
teşarlığı ve dış temsilciliklerde başmüşavirlik, müşa
virlik gibi kadrolara, tahsil durumuna bakılmaksızın,
imtihana tabi tutulmaksızın, derece ve kademe ilerle
mesi hükümlerine riayet edilmeksizin memur alınma
sını öngörmektedir.
Adalet Bakanlığı, bir tarihte bu yasanın açık hük
münden istifade ederek, ihtisası hâkimlik ve savcılık
olmayan; bir başka deyimle, yüksek tahsili dahi bu
lunmayan bazı kişileri - ki, bunların toplamı elimiz
deki rakama göre 10 civarındadır - 9 ncu derecenin
3'ünde, 9'un 2'sinde, 7'nin Tinde, 5'in 2'sinde olma
larına rağmen, 1 nci derecenin 1 nci, 2 nci kademele
rine getirmiş oturtmuş ve kendilerine de, hâkimler ve
savcılarda olduğu gibi ek gösterge müessesesini uy
gulamış bulunmaktadır.
Yine yüksek malumları olduğu üzere, Adalet Ba
kanlığı, hâkimlik ve savcılık sınıfından gelen memur
larla teçhiz edilmiştir ve özellikle de uğraş sahaları
adalet konularına ilişkin bulunmaktadır. Hâkimlik ve
savcılık ve özellikle hukuk işlerinden anlamayan bu
kişilerin Adalet Bakanlığında faydalı olmadıkları,
Adalet Bakanlığı tarafından uzun süreden beri tespit
edilmiş bulunduğundan; ilgili Bakanlık, kendileriyle il
gili, 59 ncu maddeye bir ek fıkra getirerek, Adalet
Bakanlığında bu maddenin uygulanmamasını Başba
kanlığa teklif etmişler; konu Bakanlar Kurulunda gö
rüşülerek, kanuna bir fıkra eklenmesi yönünde bir
kanun tasarısı Hükümete sevkedilmiş, Hükümet tara
fından da konu Milli Güvenlik Konseyine getirilmiş
tir.
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İhtisas Komisyonu olarak konuyu tetkik ettik; bu
ek fıkranın kabulüne; diğer konularda bu mevzuatın
Adalet Bakanlığında uygulanmamasına karar verdik.
Getirilen bu metinle de, sadece Adalet Bakanlığı
özel Kalem Müdürlüğünde, herhangi bir koşula bağlı
olmaksızın memur istihdam edileceğini, özel Kalem
Müdürlüğü dışında başmüşavhiik, müşavirlik gibi kad
rolarda ancak hâlkim ve savcılar sınıfının istihdam
edilebileceğini düşündük; yüksek takdir ve tensiplerine
sunulmasına karar verdik.
Ayrıca, halen 10 civarında olan bu sayının nasıl
tasfiye edileceğine dair de bir geçici madde getirmiş
bulunuyoruz.
Takdir ve tensiplerinize sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Efendim, bundan evvel biliyorsunuz, usulsüz ata
malar yaptığından dolayı, adam kayırmalarından do
layı eski bakanlar hakkında soruşturma komisyonları
kurulmasına dair kararlar aldık.
Adaletle ve hukukla hiçbir ilişkisi olmayan bu gi
bi kişileri bu makamlara getiren bakanlar hakkında
da bir soruşturma açmayalım mı? Bu konuda Adalet
Bakanlığı Temsilcisi arkadaşımız ne der? Bunların
içinde marangoz falan da vardır.
KEMAUETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, değerli meslekdaşım Sayın Başkaynak'ın sözlerine ilaveten ve sorduğunuz hususları
da aydınlatıcı nitelikte beyanda bulunmak istiyorum.
Yüksek malumları olduğu üzere, istisnai kadrolar
Cumhuriyetin ilk yıllarından beri, bazı görevler için
uygulanan bir uygulama süreci içerisinde gelmiştir ve
ilk defa 15.7.1965 tarihli Devlet Memurları Kanu
nunun 59 ncu maddesinde de, geçmişteki uygulamaya
uygun olarak, sadece Cumhurbaşkanlığı memurları,
Meclis memurları, valiler, elçiler ve Diyanet İşleri
Başkanlığı istisnai memuriyet kabul edilmiştir.,
Bu uygulama İçerisinde, bir valinin atanmasında
- bu zamana kadar olmamıştır - tahsil şartı aranma
yacak, bunun herhangi bir şekilde devlet kesiminde
çalışıp çalışmadığına bakılmayacak; aynı şekilde, bir
elçinin veya Cumhurbaşkanlığı memurlarının veya
Meclisteki memurların atanmasında aynı şekilde hare
ket edilecektir. Bu arkadaşlar atandığı zaman, o za
man tespit edilen dereceler üzerinden - ki ekserisi
1 nci derece idi - maaş alacaklar; fakat emeklilik
müktesepleri, tahsil durumlarına ve devlet kesimin
deki çalışmalarına göre tespit edilecektir. Bir yüksek
tahsilli atanıyor, 4 yıllık bir yüksek tahsilli ise, hiç
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devlet kesiminde çalışmamış ise, 9 ncu derecenin 1 nci
kademesinden emeklilik müktesebi hesap edilecek; fa
kat kendisine 1 nci derecenin 1 nci kademesinden
maaş verilecek. Fakat, çok değerli meslekdaşımm da
ifade ettiği gibi, bu 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunun 59 ncu maddesi, ilk defa 2 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ile, daha sonra 12 sayılı Kanun
Hükmündeki Kararname ile çok geniş boyutlara
ulaştı.
Aslında ilk aşamada ileri sürülen düşünce, yüksek
takdirlerinize arz ediyorum, belki yerinde idi. Şöyle
bir düşünce içerisinde bakanlık müşavirleri ve özel
müşavirleri kondu :
Efendim, dışarıda çok değerli ekonomist, çok de
ğerli, ticaret sahasında uzman; çok değerli, fen bö
lümünde uzman kişiler vardır. Eğer bunlar Devlet
kesiminde çalışmamış iseler, bunların Devlet statüsü
ne geçmeleri, biraz evvel arz ettiğim gibi, eğer 4 yıl
lık bir yüksekokul mezunu ise 9'un Ti, 5 yıllık ise
9'un 2'si, 6 yıllık ise 9'un 3'ü; bunlar teknik ve sağlık
hizmetleri sınıfında ise birer derece üstü ile; 8%ı l'i,
8'in 2'si ve 8'in 3'ü olacaklar ve bu kadar değerli bir
elemanın Devlet kesimine bu maaşla gelmesi müm
kün değildir. O halde, bunları istisnai memuriyetler
kadrosuna dahil edelim; diyelim ki, bir Maliye Ba
kanlığına cidden belki Türkiye çapında, belki dünya
çapında uzman bir maliyeciyi dahil ediyoruz veya bir
Ticaret Bakanlığına, Ticaret Hukuku sahasında dok
torasını yapmış, kendisini kanıtlamış bir kişiyi dahil
ediyoruz. Bu misalleri uzatmak mümkün...
Bu düşünce içerisinde, Bakanlık müşavirleri, özel
müşavirleri kadroları ihdas edilmiştir.
Sayın Başkanım, değerli Konsey Üyeleri, ne ya
zık ki, bunun uygulaması maalesef istenilen seviyede
olmamıştır, tik uygulaması şöyle oluyor : Bakanlar
Kurulu her bakanlığa belli oranda kadro tahsis edi
yor; Maliye Bakanlığına 20 tane, Ticaret Bakanlığına
10 tane, şu bakanlığa şu kadar... Bu arada, Adalet
Bakanlığına da ilk başta 2 tane kadro veriliyor; an
cak, bu kadroların verildiği tarihte, ben özlük işlerindeydim, bu kadronun istenilen düzeyde bir kim
seyi Bakanlık bünyesine çekecek nitelikte bulunmadı
ğını ve derhal bu kadronun lağvedilmesi gerektiği
noktasında durduk ve Başbakanlığa ve Başbakanlık
aracılığı ile Devlet Personel Dairesine ve Maliye Ba
kanlığına durum duyuruldu. O anda görevde bulunan
Sayın Bakanın düşüncesi bu idi. Daha sonra gelen
sayın bakanlar, değil kadroyu 2 olarak tutmak, değerli
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arkadaşımın da ifade ettiği gibi, lO'a çıkarmışlar ve
hatta özel müşavirler kadroları da dahil edilirse, bu
gün 15'e yükselmiştir; bunun 10 tanesi doludur, 5 ta
nesi de - özel müşavirlikler de dahil - boştur.
Bilhassa belli bir partinin hükümette görev alması
tahtında bunun çok kötü uygulamaları görüldü. Çün
kü, Adalet Bakanlığı bünyesine gelecek hukukçunun
geliş sahası açıktı. Eğer o kişi dışarıda avukatlık ya
pıyorsa, eğer o kişi üniversitede doçent ise, profesör
ise, Hâkimler Kanununun 70 nci maddesi bunların
zaten bünyeye alınmasına yarar hüküm taşıyordu; ge
lir, müracaat eder, avukatların üçte ikide geçen süre
sini değerlendirir; ama bir profesör veya doçentin
tüm hizmetlerini değerlendirmek suretiyle en üst dü
zeyde görev almaları mümkündür. ilk uygulama, işa
ret ettiğiniz gibi Sayın Başkanım, bir marangozun atan
ması şeklinde kendisini gösterdi ve bu devam etti. Bi
rinci dönem imam - hatip okullarından mezun olan
lar, yani ortaokul seviyesinde mezun olanlar; daha
sonra, lise seviyesinde mezun olanlar; daha sonra da,
Sayın Başkaynak Paşamızın işaret buyurduğu gibi,
yüksek tahsilli olmakla beraber, hukukçulukla alakası
olmayan sahalardan mezun olanlar buraya intikal et
tirildi; ve elbette ki, bunları tayin edenler noktasın
dan meselenin üzerinde durulması kayda değer mü
talaa edilebilir.
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ikramiye bakımından, hem de emekli maaşı bakımın
dan) daha üst düzeyde maaş almasını sağlıyor.
İşte, biz huzurunuza gelirken iki notadan hare
ket ettik:
L Bundan böyle de bu 'kapıdan (kimse istifade
etmesin; maalesef edildi, bu bir gerçektir.
2. §u anda elimizde bulunan ve emekli' mükte
sebi 1 olan, 2 olan, 3 olan arkadaşlar var. Bizim,
hâkim ve savcının duşunda en fazla 3 ncü dereceye
kadar kadromuz var, genel idare hizmetleri sınıfında;
onları da icra memurları ve cezaevi müdürleri için
kullanıyoruz. Şimdi bunları taşraya veya ımerkezde
bir kadroya atayacağız. Emekli müktesepleri 1
bile olsa, 1 nci dereceden maaş alacak; fakat ek
gösterge alamayacak. Tabii, büyük bir şekilde, eğer
(taşraya tayin edersek pek çoğu gitmeyecek; kendi
bünyesi içerisinde bu mesele halledilecek.
'Saygıyla arz ederim.
IBAŞKA'N — Güzel de, nüfuz suiistimali var mı
dır, yok mudur konusunun üzerinde durulması la
zım.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Usulüne, kanu
na uygun olarak yapılmış tasarruf mudur?

Fakat zaman süreci içerisinde, Sayın Başkanım,
değerli Konsey Üyeleri; daha sonra gelen bakanlar
sayesinde bunların bir kısmını tasfiye etmek imkânı
bulundu.
'Burada şöyle bir kolaylık bulduk : Eğer bunların
emekli müktesepleri de az ise, bunları hemen Hakkâ
ri'ye, Çölemerik'e vesair yerlere zabıt kâtibi tayin
etmek suretiyle (çünkü bunların tayinlerinde, bir
başka göreve atanmalarında emekli müktesepleri he
saba katılır) atadık, zaten bünyemizden ayrıldılar. Fa
kat, bizi zorlayan ve bugün huzurunuza getiren ko
nu, bazılarının emekli mükteseplerinin de son derece
yüksek olmasıydı. Zamanında çalışmış; ek gösterge
yok; bize geliyor çalışıyor. Bir ay ek gösterge alarak
çalışırsa, bunların ek göstergeleri, yine Bakanlar Ku
rulu kararı ile, veriliyor. Bugün başmüşavirlerin ek
göstergesi 500, müşavirlerin ek göstergesi 300, Halkla
İlişkiler Müşavirinin ek göstergesi de 50'dir. Dolayı
sıyla 1 ay bizde çalışıyor, eğer emekli müktesebi 1 nci
derecenin 4 ncü kademesinde ise, 1 ay ek göstergeli
çalışması ve 1 ay ek gösterge üzerinden emekli kese
neğinin alınması, kendisinin emeklilik yönünden (hem
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IBAŞKAN — Evet; bir baksınlar; uygun yapıl
mış mı, yapılmamış mı? O konu üzerinde de du
rulsun.
İHAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Sayın
Başkanım, kanun zaten bütün bakanlıklara hitap et
mektedir. Şahsi kanaatimiz odur ki, komisyon ola
rak, bütün bakanlıklar bunu suiistimal etmliş durum
dadırlar; Adalet Bakanlığında çok çok dikkati çek
mektedir özellikle.
Emrettiğiniz yönde bir incelemeye gerek duyuyo
ruz.
(BAŞKAN — Biz bunu yalnız Adalet Bakanlı
ğında kaldırıyoruz; diğer bakanlıklar ne olacak?
ıHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK {İçişleri Komisyonu Başkanı) — Aslında
kanunun 59 ncu maddesini tümüyle değiştirmeli.
BAŞJKAN — Onu da ele alalını. Tabii, Adalet
Bakanlığı derhal kendini belli ediyor; hukukçu ol
mayan, mevzu ile ilgisi olmayan bir 'kimse oraya
müşavir olarak alınmaz ama, 'Bayındırlık Bakanlığı
nı ele alalım; mühendis olması lazım gelirken, Siya
sal Bilgiler Fakültesi' mezununu oraya oturtursanız,
ne iş görecek orada?
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j
1 nci maddeyi okutuyorum :
I
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik
I 59 ncu Maddesine (Bir Fıkra İlavesine Dair Kanun
I Tasarısı.
MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
BAŞKAN — Ama diğer bakanlıklarda çekmeye
nununun Değişik 59 ncu Maddesine aşağıdaki fıkra
bilir.
'eklenmiştir.
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ«©irindi fıkra (hükmü ©akanlık özel Kalem Mü
iKAYNAK '(İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Evet,
dürlüğü dışında Adalet ıBakanlığında uygulanmaz.»
genel lidare hizmetlerindekli bakanlıklarda dikkati çek
IBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak
miyor; ama Adalet /Bakanlığı ön aldı, geldi Yük
isteyen var mı?.. Yok.
sek Huzurunuza. Diğer bakanlıklarda, sanıyorum
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
İki, Başbakanlıkta da bu yönde bir çalışma var.
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
©AŞKAN — IBir balkın da ona, hepsim' 'birden
I
Geçici madde l'i okutuyorum :
ele lalailım. Bunu şimdi çıkartalım; ama diğerlerini
Geçici Madde 1. — Adalet Bakanlığında mev
'de ele alalım.
cut Bakanlık ©aşraüşavirliği, Bakanlık Özel Müşavir
liği, Bakanlık Müşavirliği ve Basın ve Halkla iliş
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞkiler Müşaviri unvanları kaldırılmıştır. Bu unvanlara
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tahrik
talhsıis
edilmiş kadrolar, Adalet Bakanlığı merkez ve
de edecek sanıyorum diğer bakanlıkları.
taşra teşkilatında, Bakanlıkça ihdas edilecek görevler
BAŞKAN — Tabii.
için
kullanılır.
Tümü üzeninde başka söz almak, isteyen var mı?...
Yukarıdaki fıkra hükmü gereğince unvanları kalBuyurun.
I dırılan Bakanlık Başmüşavirleri, Bakanlık Özel Mü
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
şavirleri, Bakaınlık Müşavirleri ile ©asm ve Halkla
dim, Sayın Hükümet Temsilcisinin ifade ettiği gibi,
tlişKiler Müşaviri, Adalet Bakanlığının merkez veya
başlangıçta, bu çok iyi olmuş*, sonradan istismar
/taşra kuruluşlarında münlhıal veya birinci fıkra gere
edilmiş. Hakikaten dışardan alınacak çok değerli
ğince ihdas edilecek görevlere Adalet Bakanınca,
kişiler olabilir, her zaman da bu gibi kişilere ih
emekli müktesep hak kadro ve maaşlarıyla en geç bir
tiyaç duyulabilir; ama bunu istismar etmemek üzere
ay içinde atanırlar.
'kanunlarda özel 'birtakım tahditler getirilebilirse,
Bunlardan emekli müktesep hak kadrolarının üze
bölki de yalnız Balkanlar (Kuruluna verilebidirse bu
rinde bir kadroya atananlar için bu kadrolar (mükte
yetki, o zaman bu gibi şahıslar için müsaade veril
sep hak teşkil etmez. Bunların maaşları bu kadrolar
mek ısuretiyle gene bundan istifade etmek mümkün
karşılık tutularak emekli müktesep baklan üzerinden
olabilir; ama tek ©akanlık bunu maalesef kötüye
ödenir.
kullanmış.
BAŞKAN — Yani, daha üst bir yere atanırsa,
(BAŞKAN — Efendim, ©akanlar Kurulundan da
böyle atama zorunda kalırsanız emekliliğe müktesep
geçse, bilhassa koalisyonlarda listismıar edilebilir.
bak teşkil etmeyecek; değil mi?
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
KAYNAK ((İçişleri Komisyonu ©aşkanı) — İktidar
kanlığı Temsilcisi) — Evet.
daki hükümetlerin genellikle karşılıklı taviz verme
BAŞKAN — Bu geçici madde 1 üzerinde Komis
lerine bağlanıyor. Ayrıca, Sayın Başkanım, ıkonu
yonun izahatı olacak mı?
bütçe kanunlarıyla da suiistimal edilmiş. Her yıl
Buyurun.
bütçe kanunlarında birtakım (kadro artırımlarıyla bu
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ©AŞkonuyu ilgili bakanlıklar kullanmışlar.
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — ıSayın
Başkanım, tutanağa geçmesi bakımından arz ediyo
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak
rum. Halen Adalet Bakanlığında yükseköğrenim göristeyen var mı?.. Yok.
I
ımüş
bulunan 5 veya 6 müşavir vardır. Aslında bun
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
ların müktesepleri, 2/2; 3/5; 2/1; 5/2 ve 7/l'i tarzmMaddelere geçilmesini' oylarınıza sunuyorum: Ka
1 dadır. Hepsini 1 nci derecenin 1, 2 ve 3 ncü kadebul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
•HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İçişleri Komisyonu ©aşkanı) — Adalet
Bakanlığı gibi teknik baikanlıklarda idari görevlere
bu (kadroların verilmesi derhal dikkati çekiyor.
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melerine oturtmuşlar. Gayet 'talbiidir ki, bunları tasfiye ederken, .taşra teşkilatına ;kadrolarıyla beraber
gönderecekler; gönderildikleri zaman da kendi müktesep (haklarıyla beraber gidecekler. Onun dışında,
ilkokul mezunu 1 kişi, ortaokul mezunu 1 İkisi ve
lise mezunu 2 kişi var; bunlar da taşra teşkilatında
görev aldıklarında tahsil durumlarına göre, ilgili oldukları ve Adalet Bakanlığınca ihdas edilecek kadrolara atanacaklar. Tasfiyeyi tazamrnun etmektedir.
Arz ederim.
(BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Geçici 1 mel madde üzerinde başka söz isteyen?
Buyurun Orgeneral Saltık.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın 'Başkanım,
geçici 1 nci madde, ö57 sayılı Devlet Memurları Kanununa mı, yoksa bu kanuna mı aittir, kesinlikle anlaşılamıyor. Devlet Memurları Kanununun geçici 1 ncı
maddesinden sonra birçok geçici maddeleri var.
Bakanlıktan geldi zaten; Baikanlık veya Komisyon
izaihat verirse iyi olur.
BAŞKAN — Buyurun efendini.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın
Baş'kanıım, 657 sayılı Kanunun geçici maddeleri vardır; sanıyorum ki, otuz iküsur civarında. Bizim dışımiada 657 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yaptı İhtisas Koımisyonu, onlar da teselsül ©den maddeler
(kullanmadılar, genelde böyle maddeler 'kullandılar.
Biz, teselsül eden bir madde bulamadığımız için, ya
657 sayılı Kanunun daha önceden kabul edilmiş :teselsül maddelerinin altına eklemeyi düşünmüşttük veya bizim dışımızda, İhtisas Komisyonunun çıkarmış
bulunduğu, teselsül etmeyen maddelerin altına delemeyi düşünmüştük. Bu kanuna hasren bir defaya
mahsus kullanılacağı için, bu kanuna bir ek geçici
madde olaralk düşündük, Komisyon olarak.
Arz ederim.
BAŞKAN — Bu kanuna geçici madde olanak
eklediniz; 657'ye değil demek ki, gerçi bu kanun
657 sayılı Kanunun bir fıkrasını değiştiriyor.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (tçişleri Komisyonu Başkanı) — 657 sayılı
Kanunun 59 ncu maddesine bir fıkra ekliyor; ama
bir defaya mahsus kullanılacak, 59 ncu maddenin uy
gulamasına ilişkin. Biz, bundan önceki düzenlemelerde
teselsül eden maddeleri bulamadığımız için, rakamı
bulamadık bir başlka deyimle, çünkü, bizim dışımızıdaki ihtisas komisyonları rakamlamamişlar geçici mad-
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deleri, biz buna bir rakam verirsek onlarla çelişecek,
bu maddeye, bu fıkraya hasren olsun diye bir geçici
madde olsun diye düşündük.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, değerli Konsey
Üyeleri, dikkat edilirse, biz maddenin, kanun tasa
rısının başlığını da bu maddeye geçici bir madde ola
rak düşündüğümüz için, «657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun Değişik 59 ncu Maddesine Bir Fıkra
Eklenmesine Dair Kanun» olarak huzurunuza getir
dik. Eğer 'meseleyi, 657 ısayılı Devlet Memurları Ka
nunu içerisinde mütalaa edecek olursak, her şeyden
evvel, o zaman kanunun 'başlığını da değiştirmek ve
kanun başlığının, yüce malumları olduğu üzere, «ı657
sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 59 ncu
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad
de İlavesine Dair Kanun Tasarısı» şeklinde düzen
lemek gerekeceği ortada. Ancak, meselenin özelliği,
biraz evvel de vurgulandığı gibi, tamamen ıbir bakan
lığa has bir düzenlemedir. Devlet memurlarının bü
tünü içerisinde ele aknm'aması ve dolayısıyla Deivlet
memurlarının bütünü içerisinde böyle bir maddenin
geçici madde olaralk yer almasında yarar görmedik.
Bu, bir ay içerisinde hükmünü yürütecek ve kalka
caktır. O baİKimdan biz bu düzenlemeyi bu ıkanunun
geçici maddesi olarak düzenledik. Eğer bu değişiklik
657'de yapılsa, o halde onun geçici maddesi olarak
düşünülür ise, o zaman kanun tasarısının başlığının
da buna göre düzenlenmesi gerekir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Gendi Sekreteri) — Sayın Başkanımı,
geçici madde l'de (kanunlaştırılması istenen unsurlar
eğer bir 'kanunla bakanlığa verildiyse, o kanunda ta
dilat gerekir. Bir başka deyimle, Adalet Bakanlığımın
Bakanlık Başmüşavirliği, Bakanlık Özel Müşavirliği,
Baikanlık Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişjkiler
Müşavirliği unvanları, kadrolarıyla beraiber bir ka
nunla verilmişse, o kanunu 'tadil etmemiz iktiza eder.
Eğer ondan sonraki hükümler de, buna bağlı olaralk,
atamaları da ve bunların müktesep hakları konusu da,
benim anladığıma göre, bir hükümet tasarrufudur;
bu konuda kanun çıkarmaya ihtiyaç olmadığı ka
naatindeyim. Hükümetin bu hususta açıklama yapma
sında fayda olacak sanırım.
Arz ederim efendim.
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BAŞKAN — Yani siz diyorsunuz ki, «Bu 1 nci
madde kâfi; geçici 1 nci maddeye gerek yok.»
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yoktur benim ka
naatime göre; Hükümetin tasarrufu içindedir, kanun
geçirmeye lüzum olmadığı kanaatindeyim.
BAŞKAN — Evet.. Ne dersiniz efendim?
KEMALETTÎN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başjcanım.
Sayın Orgeneralimin ifade ettiği husus genıelfde
doğru.
BAŞKAN — Tabii, makamlar kaldırılınca, ba
kanlık onları bir yere oıturfcturacaKtır elbette.
KEMALETTÎN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ancaık, bakanlığın özel duru
munu biraz evvel arz etmeye çahşıtım. Şöyleki: Ba
kanlık bünyesi içerisinde genel idare hizmetleri sını
fında bugün 3 mcü derece üzerimde bir kadroya sahip
değiliz. Biz şimdi kendi bünyemiz içerisinde 1 nci,
2 net, 3 ncü derece kadroya sahip olacağız; bu kad
rolar münhal olacak ve bu kadrolara biz atama yapa
cağız.
Şimdi Yüce Huzurumuza gelirken, Bakanlar Ku
rulu kararıyla daha önce verilen ve (her sene Bakan
lar Kurulu kararıyla genişletilen bu kadrolardaki ar
kadaşları bünyemize dahil edemedik. Yani, bugün
Adalet Bakanlığı kadroları içerisinde genel idare hiz
metleri sınıfında 1 nci derece bir kadro yok; cezaevi
müdürü olarak, icra memuru olarak. Kaldı ki, bun
ları cezaevi müdürü olarak, icra memuru olarak da
pekçoğunu atamak istemiyoruz, bunların da sakıncası
olduğunu beyan ediyoruz,
Şimdi diyelim ki, Erdoğan Güleç, Bakanlık Mü
şaviri, bugün l'in 2'sıinde; emekli müktesebi de l'im
2rsinde. Benim 1 nci derecede bir kadrom olacak ki,
bu kadro lağvedildiği zaman 'bumu atayabileyim. Ge
çici madde ile biz bu imkânı sağlıyoruz. 15 tane 1 nci
dereceden kadro alıyoruz, bunları taşraya vereceğiz
şu veya bu unvanla ve bu Erdoğan Güleç'i, diyelim
ki, Hakkâri kütüphane memurluğuna atayacağız. 1 nci
derece kadromuz olsaydı, şu geçici maddeye gerek ol
mazdı; ama şimdi bir kamunla müşavirlikler, baş/mü
şavirlikler kaldırılıyor. Devlet Memurları Kanununda
var olan bir hükme göre, kadrosu kaldırılıp, atama
yapılamayan kişiler açıktan maaş alır Sayın Başka
nım. Halbuki, açıktan maaş da ödemek işitemiyoruz;
bunları, emekli mükteseplerine uygun bir kadroya ata
mak istiyoruz. Belki Sayın Orgeneralimin ifade ettiği
konu, 9 mcu derece, 7 nci derece için söz konusu ola
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bilir. 9 ncu dereceyi de araştırmam lazım, belki bir
zabiit kâtipliği kadrosu boş olabilir; Ibu kişiyi ben za
bıt kâtibi kadrosuna atayabilirim, 9 ncu dereceye;
emekli .müktesebine uygun: ama 'iş 2 nci dereceye
1 nci dereceye, 5 nci dereceye geldiği zaman, benim
elimde bu derecede kadrolar yok; 1 ve 2 yok kesin
olarak. 3 ncü derecedeki kadroya da, 1 nci dereceye
yükselen bir kişiyi atamama imkân yok. 59 ncu mad
deyi müsaade ederseniz Okuyayım...
BAŞKAN — Hayır, bunu fazla uzatmayalım.
Bu böyle çıkarsa, kanun tekniği bakımından bir
mahzuru var mı, yok mu?
KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır yoK; bir zaruretin ifa
desidir efendim kesinlikle,
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
»hiç yok fikrine iştirak edemeyeceğim. Bugüne kadar
kanunların Bakanlar Kuruluma ve Devlet Personel
Dairesi Başkanlığına vermiş olduğu bir görevi, bu
geçici madde ile Adalet Bakanlığı için özel bir kadro
ihdas eümek suretiyle tadil ediyoruz. Haddizatında
HüiCümet içerisinde veya yine kaınunların Adalet Ba
kanlığına verdiği yetkiye dayanarak bu kişilerin gö
revden ayrılmaları mümkün; mükteseplerini taşıma
ları mümkün; ama kanunla kadro vermek ve özellikle
bunu ibir bakanlık için ihdas etmek yeni bir yol olu
yor. O bakımdan endişelerimi arz ediyorum.
BAŞKAN — Bizim de zaten istediğimiz o değil
miydi? Bütçelerde konmasın kadrolar, Meclisten geç
sin.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Geçecek 'bundan
sonra^
BAŞKAN — Tamam işte, bunu da geçiriyoruz.
Ne yapsın şimdi Bakanlık; bunları nereye oturtsun?
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunun üç alter
natifi var Sayım Başkanım.
Bakanlık, isterse, bu kişilerin hizmetlerine son ve
rebilir.
BAŞKAN — Nasıl versin? Danıştay...
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Verebilir Başka
nım gelişlerine bakarak..
İkinci alternatif : Bakanlıklararası müzakere ile,
bakanlıkların taşrada bu şekilde boş kadrolarına ak
tarabiliri Buna benzer çok örnekler geçti önümüz
den.
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Üçüncü alternatif : Eğer bu usulü uygulayacaksak, bir müşterek kanun geçirmemiz iktiza eder. Bu
takdirde, bütün bakanlıkların müşavir kadroları ki,
zaten bütçe kanununda bundan sonra bu müsaadeyi
vermiyoruz, bütçe kanunu ile bağlanacaktır. Çok özel
olarak, bir bakanlık için, bir defaya mahsus olmak
üzere bir kanun geçirmiş oluyoruz. Umumi yaklaşı
mın, kanunların genelliği ilkesinin biraz dışında ka
lıyor.
O bakımdan yüksek takdirlerine arz ederim.
'BAŞKAN — Siz ne diyorsunuz Muzaffer Başkaynak?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Sayın Genel Sekreter Orgeneralime aynen iş
tirak ediyoruz. Zaten Komisyon olarak konuyu ken
dileriyle bidayette istişare etmiştik; fakat Bakanlığın
da bu konuda bir ihtiyacı var. Çünkü, Bakanlığa daha
önce Bakanlar Kurulu kararıyla Başmüşavirlik, Müşa
virlik, Halkla İlişkiler Müşavirliği gibi bazı özel kad
rolar tahsis edilmiş; tahsil durumuna bakılmaksızın
da, bunlara derece ve kademeler verilmiş. 1 nci fıkra
ile bunları yürürlükten kaldırıyoruz. İster istemez ge
çici maddenin ikinci fıkrası ile de, bunlar müktesep
lerine inecekler. Yani l'in l'i, l'in 2'si değil de, örne
ğin buradaki müktesepler elimizdeki metinde var, 7'nin
l'i; 5'in 2'si; 9'un 2'si; 9'un 3'ü gibi mükteseplerine
inecekler. Adalet Bakanlığı, mükteseplerine uygun ola
rak da, merkez veya taşra teşkilatında kendilerine
yeni kadro ihdası için imkân istiyor ve o kadrolar
ihdas edildikten sonra bu kişileri tasfiye etmek için
de ya. taşraya gönderecek veya kendi merkez teşkila
tında bunlara görev verecek.
BAŞKAN — Bunların içerisinde müktesepleri 1 nci
derecede olan yok mu? Onları ne yapacağız?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BASKAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Var efen
dim: müktesebi l'in 2'si olan bir kişi var; onun dı
şında 2'nin 2'si var, 5'in 3'ü var, 5'in 2'si, 7'nin l'i,
2'nin l'i, 9'un l'i...
BAŞKAN — Hayır, ben onlara bakmam; 9'lar fa
lan mühim de#ü.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — öyle zan
nediyorum ki, Adalet Bakanlığı bu yasa ile taşrada
veya kendi merkez teşkilatında bunların mükteseple
rine uygun kadro ihdas edecek; o yetkiyi alıyor bu
rada. O kadroyu ihdas ettikten sonra da, bunları,
emekli müktesepleriyle o kadrolara atama imkânını
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elde etmiş olacak; tasfiye edecek bunları.
BAŞKAN — Geçici 1 nci maddeyi hiç koymasâk ne olacak?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tasfiye
etme olanağı bulunamaz, başka yere atayamaz.
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yani 1 nci derecenin 1 nci ka
demesinde bir kişiyi atayabilmek için, emekli mük
tesebi de 1, mutlaka 1 nci dereceden bir kadroya
atayacaksınız.
BAŞKAN — Yani, bunların içinde yüksek tah
silli olanlar da var, hepsi ilkokul mezunu değil bun
ların?.,
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabii; var. 1 nci derece bir kad
ro vermek ve 1 nci dereceye atamak lazım. 1 nci de
rece kadromuz yok.
BAŞKAN — Bu kadroyu verdik, iki üç sene son
ra ayrıldı veya gitmedi; gitmedi de ayrıldı... O kadro
ne olacak?
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim.
Bu kadroların verilmesi cidden bir istisna olarak
kabul ediliyor, 1971 bütçesinden sonra. Aslında, 1322
sayılı Genel Kadro Kanunu, 15.7.1970 yılında çıktı;
bunun esprisi şu idi : Her sene bütçe kanunu ile be
raber tüm memurların, (genel idare, yardımcı hizmet
ler, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri sınıfı) bunla
rın tüm kadroları, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu
nun mevcut hükmüne göre, bütçe kanunu ile beraber
Yasama Meclislerine verilecek. Fakat maalesef bu yo
la gidilmedi; her sene bütçe kanununa konulan bir
madde ile, Genel Kadro Kanunu atiye, bir sene ileri
ye bırakıldı; yalnız, yüksek malumları olduğu üzere,
Anayasa Başkan ve üyelerine, hâkim ve savcılara, Da
nıştay meslek mensuplarına, Sayıştay meslek mensup
larına, Köşke ve Meclise ait kadrolar bütçe kanununa
getirildi. Bu şöyle bir düzenleme getirdi : Türkive
1970'e kadar 400 bin memurla yönetilirken, kadro
tahsisinin Bakanlar Kuruluna bırakılması, Türkiye'yi
bugün büyük bir soruna getirdi, on yıl içerisinde 2,5
milyon memura yükseltti. Şu hükümet geldi, yü/bin
kadro ilave etti, bu hükümet 300 bin, 500 bin derken
buraya kadar getirildi. Yani, 1322 sayılı Kanunun
10 yıl geriye bırakılması, kadroların 2 milyon artma
sına neden oldu.
Şimdi buradaki bir sorunu çözüme kavuşturalım.
Eğer bir istisnai durum yaratacaksa, ki yaratacak, şa-/
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hıslara bağlı olmak ve şahısların ayrılması halinde
bu kadrolar lağvedilmek şartıyla bu kadroları bize
verin; ama bu kadroları bize vermezseniz, bu ka
nunu biz uygulayamayız.
BAŞKAN — Ben de onun için sordum. Bu, kanun
olduğu için bu kadrolar ilelebet kalır.
Sonra, geçici 1 nci maddenin son fıkrası «Bun
lardan emekli müktesep hak kadrolarının üzerinde bir
kadroya atananlar için bu kadrolar müktesep hak
teşkil etmez» diyor. Ne diye o kadroların üzerinde
bir kadroya atıyoruz, müktesep hakkı yoksa? Mükte
sep hakkına tayin edelim.
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Elimizde 15 tane 1 nci derece
kadro var ya, biz ilk anda 15 tane 1 nci derece kadro
ihdas edeceğiz ve bunları atayacağız; fakat zaman sü
reci içerisinde eğer biz hemen 9 ncu dereceden bir
boş kadromuz varsa, zaten 1 nci derece boş kadro
yu alacağım ve ona 9 ncu derece kadroyu vereceğim:
5 nci dereceden boş kadro alacağım; ama ilk anda
bunu uygulayabilmek için her tarafa 1 nci derece
kadro veriyorum.
BAŞKAN — Bunların hepsi şimdi 1 nci derece
ye mi gidecekler?
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır, 1 nci dereceye gelmeye
cekler. Bütün mesele şu efendim : tik anda şöyle ya
pılabilir : Mevcutların emekli mükteseplerine göre
kadro verseniz, gene olur efendim. Biz de şöyle ya
pabiliriz Sayın Başkanım : 1 nci dereceden 1 kadro
verirseniz, meseleyi hallediyoruz. 2 nci dereceden 4 ta
ne kadro verirseniz, meselemizi halledebiliriz. Böyle
yapalım isterseniz efendim: 1 nci dereceden 1 kadro,
2 nçi dereceden 4 kadro...
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KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır; bunlar l'in Tinden ma
aş alıyor.
BAŞKAN — Almasın, niye alıyor? Zaten bir hak
sızlık yapılmış. Biz bu haksızlığı şimdi kanunla meşrulaştırıyoruz. Vaktiyle bir kanun çıkmış, onu kötü
uygulamışlar, hepsini l'e oturtmuşlar. Biz şimdi bun
ları kanunlaştırıyoruz.
KEMALETTtN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Başkanım. Belki,
huzurunuza gelirken Bakanlık kendi bünyesi içerisin
de bir çabaya girmesi ve... Özür dilerim efendim, mü
saade ederseniz ben şimdi sıfatımdan ayrılayım, Ali
Kâşifoğlu olarak konuşayım. Bakanlık, böyle bir ka
nun tasarısını getirirken şu yola gidebilirdi : Mademki
böyle bir kanun tasarısı getiriliyor ve dolayısıyla bu
tür hizmette olanların yararlı olmadığı iddia edili
yor; o halde kendi bünyesi içerisinde bazı meseleleri
çözümlemek gerekirdi 9 ncu derecedeki kişiyi he
men ataması lazımdı, 5'i ataması lazımdı; bilemiyo
rum, belki de kadrosuzluk nedeniyledir. Kendi Ba
kanlığıma karşı konuşmayı da şahsen kendime yediremiyorum; 9,5 ve 7'ye bir çare bulunabilirdi; ama di
ğerlerine bulmasına imkân yoktu efendim.

BAŞKAN — O zaman bunlar için, yalnız bu şa
hıslar için bir kanun çı'kmtş olacak.

BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
aynı kanunun 74 ncü maddesi, memurların bir ku
rumdan diğer kuruma nakledilmesini Öngören im
kânları getirmiştir. Tensip buyurursanız, kanunu Ko
misyona iade edelim, Devlet Personel Başkanlığı ile
ilgili koordinasyonu yapsın Maliye Bakanlığı. Devlet
Personel Dairesi Başkanlığı bu tür uygulamaları bu
güne kadar yapmıştır, gene de yapar; müktesebine
uvgun kadroları tespit eder, bu iş çözümlenir, tekrar
gündeme alırız,

KEMALETTİN ALt KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bir tasfiye kanunu efendim, baş
ka çare yok.
BAŞKAN — Peki, mademki bunların emekli mük
tesep kadroları 9, 8, 7 falan dediniz, zaten haksız
olarak gelnrşler, bu 1 nci dereceye; oraya atayın. Ne
diye ben onları 1 nci dereceye atayım?
KEMALETTtN ALt KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bu, ilelebet 1 nci derecede kal
ma manasına gelmiyor Sayın Başkanım.
BAŞKAN — ^ imdi de zaten 1 nci derecede oturt
mamış mı bunları?

BAŞKAN — Zaten, «Bunların birçokları hukuk
çu değil, hukuk tahsili yok» diyorsunuz.,
KEMALETTtN ALt KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hemen arz edeyim efendim.
1 - 4 derece kadrolar, (karınca kararınca bu konuda
bir hayli mesaim vardır) unvanlı kadrolardır. 1 - 4
derece kadrolar, Bakanla Kurulu kararıyla tespit edi
lir. Şimdi diyelim ki, biz Maliye Bakanlığtndayız, bu
arkadaş da iktisat mezunu. Şimdi Maliye Bakanlığın
daki 1 - 4 derece kadrolar, yani 1 nci derece, 2 nci
derece, ya genel müdürdür ya genel müdür başyardımcısıdır veya genel müdür müşaviridir...
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BAŞKAN — Biliyorum, öyledir. Ben de diyorum
ki deminden beri, oraya oturtturmayalım.
Maliye Bakanlığı ile konuştunuz mu efendim bu
konuyu?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır,
konuşmadık. Hükümetten tasarı olarak geldi. Adalet
Bakanlığı, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak ve
Maliye Bakanının imzasını taşıyarak getirdiği için biz
ihtiyaç duymadık.
KEMALETTÎN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yani 2 nci dereceden bir kad
royu hiç kimse vermez Sayın Başkanım. 1 nci dere
ceden bir kadro, genel müdür kadrosunu, benim be
ğenmediğim...
BAŞKAN — İyi ama efendim, vaktiyle yapılmış
bir hatayı ben şimdi nasıl kanunlaştırayım?
KEMALETTÎN ALt KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tek konu; bun
lar ek göstergelerinden ayrılır ayrılmaz, yanödemelerinden ayrılır ayrılmaz hiçbirinin kalacağı kanaatin
de değiliz.
BAŞKAN — Komisyonun görüşü nedir bu ko
nuda?
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın
Başkanım, biz, Komisyon olarak, tensip buyurursa
nız, konuyu geri alalım; Maliye Bakanlığı ile mev
zuu bir kere daha istişare edelim.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı ka
nun tasarısının Komisyonda yeniden incelenmesini tek
lif ediyor, geriye istiyor.
Bu tasarının Komisyona iadesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi, birinci derecede şunu dikkate alalım : Bun
lar haksız olarak getirtilmiş, oturtulmuştur buraya.
Haksız olduğuna göre, bunu biz meşrulaştırmayalım.
Ne ise müktesebi ona oturtturma çarelerini arayalım.
Devlet Personel Dairesi ile mi konuşacaksınız. Ma
liye Bakanlığı ile mi konuşacaksınız, konuşun; bunlara
o şekilde bir hal çaresi bulunsun ve öyle işlem yapa
lım. Yapılan bir hatayı bir de biz katmerleştirmeyelim.
ORGENERAL TAHSÎN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, bu konuda, diğer bakanlıkları da içerisine alan
genel bir düzenleme yapılması gerekir.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (îçişlefi Komisyonu Başkanı) — Hükümet
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konu üzerinde geniş çaplı bir çalışma yapıyor. Bu
ay içinde getirileceğini vaat buyurmuşlardı; henüz ge
tiremediler; ama Adalet Bakanlığı da çok istical etti
bu konuda. Maliye Bakanlığının da uygun görüşünü
alarak önümüze getirdiklerini ifade ettiler.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Tasarının tümü Komisyona iade edilmiştir.
4. — Denizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifi ve
İhtisas Komisyonu Raporu. (2/61) (S. Sayısı : 240
ve 240'a 1 nci Ek) (1)
BAŞKAN — Şimdi gündemimizin dördüncü sı
rasında bulunan Denizcilik Yüksekokulu Kanun Tek
lifinin görüşmelerine başlıyoruz.
Denizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifi, 28.7.1981
tarihli 65 nci Birleşim Gündeminde 240 sıra sayısıyla
yer almış; teklifin 9 ncu maddesiyle, geçici 1, 3 ve
5 nci maddeleri yeniden düzenlenmek üzere Komis
yona iade edilmiş ve yürürlük maddelerine kadar
görüşülüp kabul edilmişti.
Komisyonun yeniden hazırlamış olduğu rapor,
240'a 1 nci ek sıra sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır.
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsilci
leri yerlerini aldılar.
Şimdi Komisyonun yeniden düzenlediği 9 ncu
maddeyi okutuyorum :
Yükümlülük :
MADDE 9
Parasız yatılı okuyan Denizcilik Yüksekokulu me
zunları mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu hizmet
yükümlülüğünün süresi, ifa ediliş yeri, şekli ve şart
ları Bakanlar Kurulunca tayin edilir.
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü bu maddenin ha
zırlanışı üzerinde bir izahatta bulunacaklar mı?
Buyurun.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (ihtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumları,
daha önce 28 Temmuz 1981 günkü gündemde tensip
lerine sunulan 9 ncu madde, «Denizcilik Yüksekoku
lu mezunları mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu hiz
met yükümlülüğünün ifa ediliş şekil ve şartlan Ba
kanlar Kurulunca tayin edilir» şeklinde idi ve bunun
hizmet yükümlülüğünün süresini, ifa ediliş yerini, şe
kil ve şartlarını da kapsaması nedeniyle yeniden mad
denin düzenlenmesi emredilmişti.
(1) 240 S. Sayılı basmayazı 28.7.1981 tarihli 65
nci Birleşim tutanağına eklidir. 240'a 1 ncî Ek Sıra
Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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Buna göre, madde biraz önce sunulduğu şekilde
tensiplerine arz edilmektedir. Böylelikle, parasız ya
tılı okuyan Denizcilik Yüksekokulu mezunları öğren
cilerinin mecburi hizmet yükümlülüğünün süresi, ifa
ediliş şekli, yeri ve şartları Bakanlar Kurulunca ta
yin edilecektir. Zira, halen 4 yıl olan okul süresinin
kısaltılması ve değişik branşlarda öğrenciler yetiştirmesi
nedeniyle hizmet sürelerinin değişik olabileceği dü
şünülmektedir. Bunun Bakanlar Kurulunca tayini ön
görülmektedir.
Tensiplerine arz olunur.
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok.
9 ncu maddeyi yeni hazırlanan şekliyle oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Buyurun efendim.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
9 ncu maddenin bu şekilde düzenlenmesinden sonra,
12 nci maddede daha evvel müzakere edilerek ka
bul buyurulan yönetmeliğin tekrar tadilinde fayda
mütalaa ediyoruz. O bakımdan tekriri müzakereyi
yüksek tensiplerine arz ederim.
BAŞKAN — 12 nci maddenin tekriri müzakere
ye tabi tutulması hakkında bir önergesi var Genel Sek
reterliğimizin. 12 nci maddenin tekriri müzakeresini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Buyurun efendim, önergeyi okuyunuz.
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Denizcilik Yüksekokulu Ka
nun Teklifinin 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ederim.
Haydar SALTIK
Orgeneral
Milli Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri
Yönetmelik :
Madde 12. — Denizcilik Yüksekokulunun organ
ları, bunların görevleri ve çalışma usulleri ile ilgili
hususlar; giriş koşulları, öğrencilerde aranacak nite
likler, disiplin, çıkma ve çıkarılma; iaşe, ibate, giyim kuşam ve diğer ihtiyaçları, kıyafet ve özlük hakları;
eski ve yeni öğrencilerin eğitim - öğretimle ilgili esas
lar; gemi eğitimi ve staj; mezunların istihdam şekli ve
mecburi hizmet yükümlülüğü; okulda açılacak hiz
met içi kurslar ve diğer hususlar, bu Kanunun yürür
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lüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlar Kurulunca en
geç 6 ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir.
BAŞKAN — Bu suretle, 9 ncu maddedeki «Ba
kanlar Kurulunca tayin edilir» tabiri de yönetmeliğe
atıf yapmış oluyor. Yani yönetmelikle bu tespit edi
lecek. Diğer sayılan konularda beraber bu eski öğren
cilere uygulanacak statü vesaire de bu yönetmelikte
yer alacak.
Yeni teklif edilen 12 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok.
12 nci maddeyi yeni şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum :
Kanunun Uygulanışı
GEÇÎCt MADDE 1
1981 - 1982 eğitim - öğretim yılında 1 nci sınıfı
oluşturacak öğrenciler bu Kanun hükümlerine tabi
dirler. Okulun eski öğrencilerinden öğrenime devam
edenlerin hizmet yükümlülüğü Bakanlar Kurulunca,
eğitim - öğretim ile ilgili düzenlemeler yönetmelikle
belirlenir.
Okulun eski öğrencilerinden, bu Kanunun yayımı
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, bu Kanuna göre
öğrenime devam etmek istemediğini bildirenlerin okul
la ilişkileri kesilir.
BAŞKAN — Burada da yine yönetmelikte belir
leneceği ifade ediliyor; «Birinci sınıf öğrenciler bu
kanun hükümlerine tabidirler. Okulun eski öğrenci
lerinden öğrenime devam edenlerin hizmet yüküm
lülüğü Bakanlar Kurulunca...» deniliyor ki, 12 nci
maddede bunu da saydık.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, «yönet
melikle» değil, «yönetmelikte belirlenir» diyelim, tek
yönetmelik olduğu tavzih edilsin, tensip buyurulursa.
BAŞKAN — Daha iyi olur : «Yönetmelikte be
lirlenir.»
Geçici 1 nci madde üzerinde söz almak isteyen
var mı?.. Yok.
Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 3'ü okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 3
Bu okulun kurulması ile ilgili olarak 1981 Mali
Yılı sonuna kadar bina küçük onarımı ve yatırım ter
tiplerinde bulunan ödeneklerden 1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanunu, 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Ka<
263 —

M. G. Konseyi

B : 67

nununa tabi olmaksızın 75 milyon liraya kadar har
cama yapmaya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yet
kilidir.
BAŞKAN — Bundan evvelki metinde, madde,
bütün harcamaları kapsıyordu; bunu sınırlamış oldu
Komisyon. «Küçük onarım ve yatırım tertiplerinde
bulunan ödeneklere» deniyor ve 75 milyon lirayla da
sınırlandırılıyor.
Geçici madde 3 üzerinde söz almak isteyen var
mı?.. Yok.
Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kalbul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 5'<i okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 5
Yüksek Denizcilik Okulunda halen görevli perso
nelden lüzum görülenlerin Genelkurmay Başkanlığın
ca hazırlanan Denizcilik Yüksekokulu kadrolarına
nakilleri yapılır.
BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok.
Zapta geçmesi için bir hususu belirteceğim.
1 nci satırda «Yüksek Denizcilik Okulu», 2 nci sa
tırda «Denizcilik Yüksekokulu» deniyor. Eskiden bu
okulun adı Yüksek Denizcilik Okulu idi, şimdi de
Denizcilik Yüksekokulu oldu. O bakımdan, «Yüksek
Denizcilik Okulunda görevli personelden lüzum gö
rülenler, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan De
nizcilik Yüksekokulu kadrolarına (şimdi hazırlanacak
olan kadrolarına) nakilleri yapılır» dendi.
Geçici 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
yürürlük maddesine gelmeden evvel bazı maddeler
üzerinde tekriri müzakere için maruzatım olacak.
BAŞKAN — Buyurun,
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yüksek malum
ları, 8 nci maddenin müzakeresi sırasında, belirli sı
nırlamalarla, «Denizcilik Yüksekokulu parasız , yatı
lıdır. Öğrencilerin, yönetmelikle tespit edilecek iaşe,
ibate, giyim, kuşam ve diğer ihtiyaçları devletçe kar
şılanır» demiştik. Bilahara yapılan çalışmalarda bu
madde biraz daha genişletilerek, yalnız, «Devletçe
karşılama» değil, gerekirse burs verme suretiyle dı
şarıdan öğrenci alma ve ayrıca bedeli mukabilinde
yabancı devletlerden öğrenci alma hususlarının da
ıbu maddeye dahil edilmesini öngören bir çalışma yap
tık.
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Bu maddenin tekriri müzakeresi Yüksek Heyeti
nizce kabul buyurulursa, böyle bir düzenlemeyi tas
viplerine sunacağım.
BAŞKAN — Peki efendim.
Genel Sekreterliğin, 8 nci maddenin tekriri mü
zakeresi hakkındaki teklifini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
geçici 2 nci madde hakkında da önerge var.
Geçici 2 nci maddede de, Denizcilik Okulu için
verilen tahsisatların, Deniz Kuvvetleri Komutanlığın
ca kullanılacak miktarı ile ilgili olarak, «eğitim ama
cıyla» denmişti. Eğitimin dışında da bazı tahsisatlar
bütçede var olduğu için, 75 milyonu aşmama koşu
luyla, «eğitim» ile ilgili kısmı madde metninden çı
karan bir önerim olacak.
BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerindeki tek
riri müzakere teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde sırasına göre önce 8 nci maddeyi okutu
yorum :
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Denizcilik Yüksekokulu Kanun
Teklifinin 8 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ederim.
Haydar SALTIK
Orgeneral
'Milli Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri
«MADDE 8. — Denizcilik Yüksekokulu, parasız
yatılıdır. Öğrencileri yönetmelikle tespit edilecek iaşe,
ibate, giyim - kuşam ve diğer ihtiyaçları Devletçe kar
şılanır.
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar ve kon
tenjan dahilinde, kamu 'kurumları dışındaki ihtiyacı
ve yabancı ülke taleplerini karşılamak üzere, okula,
paralı yatılı öğrenci de kabul edilebilir.
Paralı yatılı öğrencilerin karşılanan ihtiyaçları bu
maddenin 1 nci fıkrasında parasız yatılı öğrencilere
devletçe sağlanan kadar olur.»
BAŞKAN — Dışarıdan alınan öğrenciler için de
«Parasız yatılı öğrencilere verilenler kadar olur» de
dik. Yabancılar daha fazla bir şey vermek isterse?..
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
ihtiyaç olarak daha başka bir şey vermemeleri şaya
nı arzu; mektebin içerisinde ayrıcalık olmasın; ama
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yabancı öğrencilerin maaşları veya benzeri tahsisat
ları şüphesiz okul idresini ilgilendirmez. Yalnız, üni
forma, harçlık, okulda kullandıkları nesneler bakı
mından aynı standartları muhafaza etmelerinde fay
da olduğu görüşüyle bu şekilde teklif ettik.
BAŞKAN — Yabancı öğrencilere fazla maaş ve
riliyor; Hava ve Deniz de var. Öğrenciler geliyor,
bizde subaylara verilen para kadar veriyorlar. Tabii,
biz ona karışmıyoruz.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bazı mahzurlar
yaratmasına rağmen karışmıyoruz. Bazı mahzurlar
yaratıyor hem Hava'da, hem Deniz'de.
BAŞKAN — Bizim de dışarıya gönderdiğimiz
talebelerde belki böyle oluyordur, bilmiyorum.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Biz onların stan
dartlarından yukarıda veremiyoruz, çok eskiden bel
ki böyle oluyordu; ama şu anda biz sınırlı kalıyoruz.
BAŞKAN — Yeni teklif edilen 8 nci madde üze
rinde söz almak isteyen var mı?.. Yok.
Bu maddeyi yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi tekriri müzakeresi kabul edilen geçici 2 nci
madde hakkındaki önergeyi okutuyorum :
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Denizcilik Yüksekokulu Kanun
Teklifinin Geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ederim.
Haydar SALTIK
Orgeneral
Milli Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri
«GEÇİCİ MADDE 2. — Yüksek Denizoilik Oku
lunun 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan
ödeneklerini Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde
mevcut veya yeniden açılacak program, alt program,
faaliyet, proje ve harcama kalemlerine gerektiğinde
aktarmaya, konu ile ilgili mali düzenlemeleri yapma
ya ve önlemleri almaya Maliye Bakanı yetkilidir.»
BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen var mı?.. Yok. ,
Geçici 2 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Şimdi yürürlük maddesini okutuyorum :
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Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük :
MADDE 14
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak
isteyen?.. Yok.
IMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul elilmiştir.
1'5 nci maddeyi okutuyorum :
Yürütme :
MADDE 15
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu suretle bu kanun teklifi de kabul edilmiş oldu.
5. — 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sayıl
Kanunla Eklenen Geçici 3 ncü Maddenin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu.
(1/186) (S. Sayısı : 239) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasında,
1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla
Eklenen Geçici 3 ncü Maddenin Değiştirilmesine ve •
Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu mevcut
tur.
Bu rapor 239 sıra sayısıyla basılıp, dağıtımıştır.
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsil
cisi arkadaşlar yerlerini aldılar.
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum.
îzihat vermek üzere buyurun Komisyon Başkanı.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumları
olduğu üzere 29 Eylül 1980 tarih ve 2303 sayılı Ka
nunla, mevcut belediye meclisleri feshedilmiş ve be
lediye başkanları görevden alınmış, yeni belediye mec
lisleri üyeleri seçilinceye kadar, kanunlarla, belediye
meclislerine verilen görevlerin yürürlükteki 1580 sa
yılı Kanunla belirlenen daire başamirlerinden oluşan
(1) 239 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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bir kurul tarafından mevcut hizmetlerin yürütülmesi
hükme bağlanmıştı.
Aynı kanunla, görevden alınan belediye başkanları
yerine kimlerin atanabileceği tespit edilmiş ve beledi
ye başkanlığına atananlara verilecek ödeneğin de mik
tarı öngörülmüştü.
Aradan geçen zaman içinde, 1580 sayılı Beledi
yeler Kanununun belediye meclisi ve belediye encü
meninin çalışma usullerine ilişkin belediye başkanla
rının özlük hakları ve belediye meclislerinin yerini
alan kurulların karşılıklı ilişkilerine ait hükümlerin
uygulanmasında bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu
sorunlardan bir kısmı İçişleri Bakanlığı tarafından ge
nel görevle giderilmiş, bir kısmının çözüme kavuş
turulmasının geçici bir yasal düzenlemeyle olması
mümkün görülerek bu tasarı hazırlanmıştır.
Bu tasarı, anaolarak, belediye başkanlarının özlük
haklarını ve arz ettiğim gibi, 1580 sayılı Belediyeler
Kanununun uygulamada zorluk çekilen bazı madde
lerinin geçici olarak yürürlükten kaldırılmasını ön
görmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yak.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
1580 Sayılı Belediye Kanununa 2303 Sayılı Kanunla
Eklenen Geçici 3 ncü Maddenin Değiştirilmesine ve
Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı
MADDE : 1
3,4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununa
25.9.1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanunla eklenen Ge
çici 3 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«GEÇİCİ MADDE : 3
Görevden alınan belediye başkanları yerine, fiilen
görevli veya emekli kamu görevlileri veya serbest
meslek sahipleri veya görevden alınmış bulunan be
lediye başkanları arasından Sıkıyönetim Komutanla
rının istemlerine uygun olarak il merkezlerinde İçişle
ri Bakanlığınca, il merkezi olmayan yerlerde valiler
ce atama yapılır ve gerektiğinde aynı usullerle değiş
tirilebilir.
12 Eylül 1980 - 29 Eylül 1980 tarihleri arasında
belediye meclislerinin feshi ve belediye başkanlarının
görevden alınması ve yerlerine yeni atama yapılması
hakkındaki tasarruflar geçerlidir,
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Görevden alınmış belediye başkanlarının göreve
iade edilmesi halinde başkanlık görevlerinin devamı
süresince siyasi partilerle olan ilişkileri kesilir.
Mahalli mülki idare amirleri dışında, belediye
başkanlığına atanan kamu görevlisi, asıl hizmetinden
izinli sayılır ve başkanlık hizmeti sona erdiği zaman
asli görevine döner.»
1 nci madde üzerinde Komisyonun bir izahatı
olacak mı?..
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Aslında, bu !konu, 2303 sa
yılı Kanunla belirlenmiş bulunmaktadır. Belediye baş
kanlarının atanmaları, ayrıca bir de 21 Eylül günü
yürürlüğe giren 2301 sayılı Sıkıyönetim Kanunuyla
da belirlenmiştir. 2301 sayılı Kanun, 19 Eylül 1980
günü kabul edilmiş ve 21 Eylül günü yayınlanmıştır.
2303 sayılı Kanunda konu belirtilirken, «19 Eylül
de yürürlüğe giren» ifadesi kullanılmıştır; oysa ka
nun 21 Eylülde, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2301 sayılı Kanun, 21 Eylül günü yürürlüğe gir
diği için ve 2303 sayılı Kanunda da, 12 Eylül ile 19
Eylül arasındaki sıkıyönetim icraatları geçerlidir de
diği için, arada bir iki günlük boşluk görülmekte.
Ayrıca, belediye başkanlarının atanması 1580 sa
yılı Kanunla düzenlendiğinden ve geçici 3 ncü mad
dede, ki bu düzenlemeler hem 2301 sayılı Kanunda
geçtiğinden, hem de 1580 sayılı Kanuna geçici 3 ncü
madde olarak konulan 2303 sayılı Kanunla yapıldı
ğından, sanki 19 Eylülle 29 Eylül arasındaki günler
bir boşlu'kmuş gibi gözükmekte; oysa ayrı ayrı ka
nunlarda belirtiliyor, aslında yok, fakat belediye baş
kanlarının atamaları 1580 sayılı Kanunun geçici 3
ncü maddesiyle düzenlendiği için, tümünü buraya
aktarmak düşüncesiyle, Hükümet tarafından bu tek
lif belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin hususla
rı düzenlemek için ele alındığında, bunu da tümüyle
buraya aktaralım düşüncesiyle hazırlanmıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Peki.
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı
efendim?.. Yok.
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE : 2
3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununa
aşağıdaki geçici 6 nci madde eklenmiştir.
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«GEÇİCİ MADDE : 6
Belediye bütçelerine, son genel nüfus sayımı so
nuçları esas alınarak aşağıdaki aylık brüt miktarlarda
başkanlık ödeneği konulur :
Nüfusu 500 001 ve daha yukarı olan belediyeler
için 70 000 lira,
Nüfusu 100 001 - 500 000 arasında olan beledi
yeler için 60 000 lira,
Nüfusu 50 001 - 100 000 arasında olan belediye
ler için 50 000 lira,
Nüfusu 20 001 - 50 000 arasında olan belediyeler
için 40 000 lira,
20 000 ve daha az nüfuslu belediyeler için 30 000
lira.
Belediye Başkanlığına atanan kimse fiilen kamu
görevlisi, asker veya sivil emeklisi yahut serbest mes
lek sahibi ise bu ödeneğinin 1 /2'sini, bu maddede sa
yılanların dışındakiler ise tamamını alır.
Belediye başkanlığına atanan kamu görevlileri ha
len bağlı oldukları birimden almakta oldukları maaş
ve diğer mali hakları almaya devam ederler.
SM1 veya asker emeklisi belediye başkanlarına
sosyal yardım zammı karşılığı olmak üzere ayrıca
3.500 lira kesintisiz, ek ödeme yapılır.
BağU 'bulundukları kurum veya sosyal güvenlik
kurumlarının tedavi yardımından yararlanmayan be
lediye başkanlarının tedavi giderleri belediye bütçe
sinden karşılanır.»
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?..
IBu, ayarfıaıma muhtelif belediyelerde ayrı ayrı uy
gulama olduğu (için, bir standarda getirmek bakımın
dan düzenlendi zannediyorum; değil mi,
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım.
Halen birçok belediyelerde sembolik rakamlardan
çok yüksek makamlara kadar birbirleriyle orantılı
olmayacak derecede değişik oranlara kadar belediye
başjkarjllıkları için ödenekler bütçeye konmuştur ve
bu ödenekler verilmektedir. Arada büyük farklılık
lar görülmektedir.
İBAŞKİAN — Mesela Çorum iBelediye Başkanına
120 bin lira, Ankara Belediye (Başkanına 65 bin lira..
KURJMAY ADBAY CUMHUR EVCİL ((ihtisas
Komisyonu Başkanı) — Biga Belediye Başkanlığı
bütçesinde de bir lira bulunmaktadır. Yine buyurdu
ğunuz gibi, Çorum Belediye Başkanı da, Ankara'dan
çok küçük olmasına rcaiğmen, 120 bin lira bir ücret
almaktadır,
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IBAŞKAN — O balkımdan, bütün belediyelerde
aynı maaş sistemli uygulanmasın diye nüfuslara, göre,
bir nispet dahilinde bu şekle sokuldu. Yalnız, Hü
kümet, zannediyorum nüfusu 20 binden aşağı olan
lara «20 takı İra» demiş; siz onu 30 bin lira olarak
değiştirmişsiniz. O da, asgari ücretin altına düştüğü
için; değil mıiı
KJURIMAY ALBAY OUM8İUR EVOtL (İhtisas
Komisyonu JBaskanı) — Evet Sayın Başkanım.
BAŞKAN—: Peki.
IBu konuda Hükümetimizin bir diyeceği var mı
efendim,
GENOÎZ BULUT (İhtisas Komisyonu Üyesi - tçişjleri (Bakanlığı Temsilcisi) — Bir diyeceğimiz yok
(Sayın Başkanım.
Burudan önce belediye başkanlarının ödeneği be
lediye meclislerince tespit edilir, başkaca hiçbir for
maliteye gerek görmeksıizin de, belediye meclis ka
rarı olarak bütçeyle birlikte yürürlüğe girerdi. 2303
Sayılı Kanun yapıldığında, daha önceki ödeneklere
dokunmadan, 1980 yılı ödeneklerinin aynen alına
bileceği öngörüldü ve böylece sadece biyararşik bağ
la bağlı olan belediye meclisi ile belediye başkanı
arasında yeni bir düzenleme ile, 'belediye başkanı
ödeneklerinim artırılmasının
önüne geçilmiş oldu.
Ancak, tatbikatta geçildiği zaman görüldü ki, biraz
önce bahis konusu olduğu gibi, astronomluk nakamlardan, çok düşük rakamlara kadar birtakım öde
nekler bahis konusudur.
Özelikle 1980 yılında kurulup da 1981 yılında
faaliyete geçen 2 tane belediyemiz var. Bunlarda
belediye başkanına kanunun bu maddesine göre öde
nek ödeyebilme imkânımız yoktur. Çünkü 1980
bütçeleri olmadığı için, 19)80 yılı bütçesi ödeneği
de bulunmamaktadır, ©iz bir ıdüzenlleme yoluna gi
derken, en objektif kıstas olarak nüfus kıstasını na
zarı litibara aldık ve belediye başkanlarımızın öde
neklerini 'bu geçici dönemde nüfus kıstasına göre yeni
bir düzenlemeye tabi tuttuk. Bunlar da daha önceki
2303 Sayılı Kanunda belirtildiği gibi, .asker veya «ivil
emeklisi veya kamu görevflüsi lise, alınan ödeneğin
'% 50'skri, eski belediye başkanı ûse veya fiilen Mr
görev yapmıyor ise, (tamamım ödemeyi 'uygum gör
dük.
BAŞKAN — Yalnız, bunun ileride belki bir mah
zuru çıkacak. Eskiden geçim şartlarına uygun olarak
belediye meclisleri bunu ayarlıyordu; şümdi hep ka
nunla olacak bu.
GENCİZ BULUT (İhtisas Komisyonu Üyesi - İçiş
leri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu,
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geçici dönem içindir. 1580 sayılı Kanunu değiştiren
Belediye Kanunu geldiği zaman yeni bir düzenleme
(getirecek.
BAŞKAN ,— Tamam, o zaman mesele yok.
2 nci madde üzerinde başka söz alan?....
GENGlZ BULUT (ihtisas Komisyonu Üyesi - iç
işleri IBakanlığı Temsilcisi) — Bu arada Sayın Başıkanıım, izin verirseniz, 2363 Sayılı Kanuna göre,
Bmflkli Sandığı, «sosyal yardım» adı atanda emek
lilere (aslker veya sivil emeklilerine) 3 500 lira sosyal
yardım zammı ödemekteydi. Ancak, Emekli Sandığı
ıstatüsündelki,
Emekli Sandığı Kanunundaki bir
hükme göne, eığer başka bir (işte çalışıyor ise bu gö
revli, bu 3 500 liralık ödeneği alıma imkânı yoktu.
Şu anda fiilen görev yapan asker ve sivil emeklisi
olarak 243 tane belediye başikanıınız bulunmakta
dır. Diğer belediye başkanlarına nazaran bunlar
3 500 lira daha az ödenek almaktadır, Emekli San
dığından ikeslilmiş olması dolayısıyla. Fiilen kamu
görevlisi lise, bu zaten kendi müessesesinden, kendi
çalıştığı kurumdan, maaşıyla birlikte bu ödeneği alı
yor; ama, emekli statüsünde olanların da bu ikile
meden zararlı olmamaları için bu ödeneğin belediye
'bütçesindenfcarşi'lammıasıuygun olacaktır.
İBAŞKAN — Bir kere ödeneğinin yarısını alıyor;
bir de 3 500 lira noksan alıyor. Tamamını alsa me
sele yok zaten, tamamını alsa 3 500 lirayı vermeyiz.
GENGİZ BULUT (ihtisas Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım.
BAŞKAN — (Başka söz almak isteyen?..
Buyurun.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
Mhalkika Ikısa süre içerisinde bu (kanunun bitip yeni
'Belediyeler Kanununun gelmesi bekleniyor; ancak,
önümüzdeki bütçe yılına kadar bu çıkmaz.. Önümüz
deki bütçe yılında da kamu görevlilerinin maaşla
rını artırma şeklinde bir yol olursa, bu defa yine
bu belediye Başkanları daralır. Bir ek fıikra ile, «Bu
ödendkler bütçe (kanununda kamu görevlilerine yapı
lan artırma oranında Hükümetçe değiştirilebilir!» diye
bir elastikiyet verirsek uygun olur.
İBAŞKAN — Bakanlar Kuruluna bir yetki veri
yor.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Azamisini koy
duk da; «IBu ödenekler Bakanlar Kurulunca kamu
görevlilerinin maaşları ölçüsünde artırılabilir» ya
hut «ıBakanlar Kurulunca ayarlanabilir» diye bir
yetki (koyarsak uygun olur zannediyorum.

18 . 8 . 1981

O : 1

(BAŞKAN — Ama yetki verirken bir tavan koy
mak lazım; ıtavansız veremeyiz.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli. Gü
venlik Konseyi Gendi Sekreteri) — Şöyle diyelim
Sayın Başkanım: «IBu ödenekler Bakanlar Kurulun
ca gerektiğinde bir misline kadar artırılabilir.»
İBAŞKAN — Bir misli çok; yani, 70 bin 140 bin
olacak.
«Diğer (kamu görevlilerinin maaşlarında yapıla
cak yüzde nispetinde artırmaya yetkilidir» diyelim.
Yani % 40 yapmışsa, artırım % 40. Gerçi «bir mis
line kadar» desek, onun bir mislini verecek değil ta
bii de, azami miktanıdır o.
Evet.
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar
Daire Başkanı) — Çok özür ıdilerim, ben konunun
dışındayım; ama, tabii, diğer devlet rnemurliannda
dereceleri ve Ikademeleriyle yüzde alınır. Bunların de
rece ve kademesi olmadığı için, gayet doğal İki, hangi
(miktarların uygulanacağı belli değildir. Yarı nispe
tinde artırma yetkisini Balkanlar Kuruluna verirsek,
Bakanlar Kurulu, aldıkları maaşın diğer devlet me
murlarına tekabül ©den derece ve kademe nispetinde
onlara bu yüzdeyi tatbik edebilir. Çünkü, kimin han
gi derece, hangi ıkadamede maaş aldığı burada yazılı
değil. Devlet memurlarında derece ve Ikademe var.
Bu nedenle uygu'laımada güçlükler doğar.
İBAŞKAN — Belediyeler Kanunu ne zaman ge,lebilir?
GENGlZ BULUT (İhtisas Komisyonu Üyesi - iç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başjkanım, Be
lediye Kanunu bizim bakanlığımızda hazır.
İBAŞKAN — Balkanlar Kuruluna gidecek... Bütçe
hazırlanıyor, bütçe kanunu hazırlanıyor.
2/3 nispetinde de denebilir.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Mesela 1 nci derecede % 40 artma
olur da, daha aşağıda % 60 olur. Hangisine göre
uygulanacaktır?
(BAŞKAN — Onu artık Balkanlar Kurulu tayin
eder.
lORGENBRAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım.
«Bu ödenekler, bütçe (kanunları (ile kamu görevlerinin
maaş ve ücretleri artırıldığı takdirde, Bakanlar Ku
rulunca 2/3'e kadar artırılabilir» şeklinde bir fıkra
ilave edilebilir.
268 —
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BAŞKAN — Evet. Bu ilave ile maddenin yeni
den düzenlenmiş şeklini okutuyorum! :
Geçici Madde 6, — Belediye bütçelerine, son gene!
nüfus sayımı sonuçları esas alınarak aşağıdaki aylık
Ibrüt 'miktarlarda başkanlık ödemeği 'konulur :
Nüufusu 500 Oöl ve daha yukarı olan1
belediyeler için
70 000 lira,
Nüufusu 100, Odl — 500 000 arasında
olan belediyeler için
60 000 lira,
Nüfusu 50 OKU — '100 000 arasında olan
belediyeler için
50 000 lira,
Nüfusu 20 001 — 50 000 arasında olan
belediyeler için
40 000 lira,
20 000 ve daha az nüfuslu belediyeler
içki
30 000 lira.
Bu ödenekler, bütçe kanunlarıyla kamu görevlilerinıin maaş Ve ücretleri artırıldığı takdirde Bakanlar
Kurulunca 2/3'e kadar artırılabilir.
Belediye başkanlığına atanan kimse fiilen kamu
görevlisi, asker veya sivil emeklisi yahut serbest mes
lek sahibi ise bu ödeneğin Il/2'sini, 'bu maddede sa
yılanların dışındakiler ise tamamını alır,
IBelediye başkanlığıma atanan kamu görevlileri
halen bağlı oldukları birimden almakta oldukları
maaş ve diğer mali hakları almaya devam: öderler.
Sivil veya asker emeklisi belediye başkanlarına
sosyal yardım zammı karşılığı olmak üzere ayrıca
3 500 lira kesintisiz ek ödeme yapılır.
Bağlı bulundukları kurum veya sosyal güvenlik
kurumlarının tedavi yardımından yararlanmayan be
lediye başkanlarıının tedaVi giderleri belediye bütçe
sinden karşılanır.
BAŞKAN — Maddenin bu değişik şekli üzerin
de söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok.
2 nci maddeyi bu haliyle oylarımıza sunuyorum:
Kabul edenler.ı.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
MADDE:3
3 . 4 , 1930 tarihli ve İ'580 sayılı Belediye Kanu
nuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.
«GEÇİCİ MADDE : 7
Belediye Meclislerinin yeni üyeleri ıseçilimceye ka-<
dar, Belediye Kanununun 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64,
69, 76, 79, 85, 90, 91, 93 ve 156 nci maddeleri ile 59
ncu maddesinin 1 nci fıkra hükümleri uygulanmaz.
(Belediye Kanununun 68 nci maddesine göre bele
diye ıneclüsi ilk toplantısını üye sayısının yarıdan bir
fazlası İle, ikinci1 tioplahtıisıını ise mevcutla açabilir.
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Ancak, başkan dahil; 3 kişiden aşağı mevcutla top
lantı yapılamaz.
Belediye meclisi, dönem 'başı toplantısında üyeler
den 'birimi meclis başkan vekili olarak seçer. Başka
nın izim, uzun süreli geçici görev, hastalık gibi sebep
lerle, görevden ayrıldığı hallerde meclis başkanvekili
başkanlık işlerimü üstlenir.
Üç günü aşmayan kusa süreli ayrılıışjlarda, belediye
başkanı, mahalli mülkiye amirinim1 izni' ile yerine
başkan yardıımcıisını, başkan yardımcısı yoksa bele
diye görevlilerinden birini görevlendirebilir»
BAŞKAN —• IBu madde üzerimde Komisyon
Başkanının kısa bir izahatını dinleyelim efendim.
iKURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, daha önce
arz edildiği gibi, meclisleri ve bazı organları feshedilıimce, o organların kuruluş ve işleyişine göre dü
zenlenen 1580 sayılı Belediye Kanununun, burada
tadat edildiği gibi, 53, 55, 60 mcı maddeleri işlemez
hale gelmiştir.
IBu. arada, bazı belediyelerde, tabii belediye mec
lislerimin toplantıları, 'bu maddeler içinde sayılan top
lantı ve karar alma esasları tadat edildiği halde, ba
zı küçük belediyelerde belediye meclisleri 3 kişiden
oluşmaktadır: iBir belediye başkanı, bÜr muhasip ve
ya bir idare memuru. Bunlardan biri olmazsa, çoğun
lukla karar alınmaktadır; 2 kişimin oturup, belediye
başkam olmadan da, bazı kararlar alabilmesine im
kân verecek bir düzenleme bulunmaktadır.
Bunum için, beledive idare amirliklerinden1 oluışan belediye meclislerinim faaliyetleri ortadan kalkın,
seçimle gelecek belediye meclisleri yerini ahmcava
kadar bunlar yürürlükten kaldırılmış ve bu tür spe
sifik ©lavlarla ilgili olarak, örneğin bu 3 kişiden aşa
ğı toplantı yapılamaması, ayrıca belediye baska.mil t fon
dan uzun' süre ayrılmaları ve izinli ayrılmaları du
rumları geçici maddelerde tensiplerime arz edilmiş
tir.
BAŞKAN — Bu madde üzerimde söz almak »is
teyen var mı efendim?.,
Buyurun.
ORGENERAL HAYDAR SAUTIK '(Milli Gü
venlik Konseyi Genel .Sekreteri) — Sayım' Başkanım,
bu kanunum! geçici 2 nci maddesinde biz bütün bu
görevleri Belediye Kanununum! 88 mc'i maddesinde be
lirtilen daire Ibaşamirlerinıden oluşan belediye encü
menlerine verdik. Binaenaleyh, belediye meclisi dive
ayrı bir meclis yoktur zaten. O halde, bu maddelerin
de değişmesine lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Çün-
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fcü, belediye meclisi yolktbur k!i, onum 'faaliyetleriyle
Igüi maddelerim yüıftrlülkten kalktığını, toplanteıım
da 3 Ifcişliyie yapıldığımı söyleyelm* Belediye encümeni
ne şekilde toplanıyorsa, bu da o şekilde toplanacak
tır.
BAŞKAN — Evet, me diyorsunuz?
CENGİZ BULUT ihtisas Komisyonu Üyesi fçiglöri Bakanlığı TiamısSIcM) — Sayımı Başkanım arz
edeyim.
Şimdi 1580 sayılı Kanunun burada arz ettiğimiz
maddeleri, secilimıiş belediye başikamu 'ile, seçimle gel
miş meclis arjasıındiaki Müşkülleri düzenleyen ve onlar
arasımdakii münasebetlere birtakım kurallar koyan
maddelerdir. Şimdi (her ne Ikadar 88 nci maddede
görevli kişilerden müteşekkil encümenlere verilmiş
ise de, bu maddelerini gereMerimim yerine getirilmesi
flazamdır. Belediye (Kanununda (madde vardır, 61 ve
76 mcı maddelere göre, ımeoliis gerektiğinde, belediye
başkam hakkımda yetersizlik kararı verebilir ve bele
diye başkamı bu yetersizlik kararı1 dolayısıyla da gö
revden 'düşebilir. Halbuki, belediye başkanı atamayla
gelmektedir. Belediye başkanımın görevden düşmesi
o madde ile çelişki ıteşkiıl etmdiötedir. Şu anda bu
maddeler fiilen işler olmayan maddelerdir., Fiilen
işler olmayan maddeleri biz yasa içeririnde de yasal
olaralk da işler durumdan çıkarmayı düşündük. Geçi
ci bir düzenlemedir bu. Geçici düzenleme içerisinde
fiilen (işlemeyen -maddeleri tespit edip, bunları yasal
hale getirmek isltediik, Birtakım şikâyet konuları bize
kadar ulaşmıştın (Bu, şikâyet konuları üzerine dü
zenlenmiş bir maddedir.
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Bugüne kadar zaten işlemedi ki
bunlar; değil mi? Meclis yok ortada, belediye başka
nı zaten seçimle gelmiyor. Halbuki, Belediye Kanu
numda bunlarla ilgili birtakım maddeler var; onlar
da işlemiyor şimdi, Yalnız biz bunları şimdi kaldı
rırsak, ileride, («Belediye Kanunu zaten geliyor» di
yorsunuz..*
CENGİZ BULUT (İhtisas Komisyonu Üyesi İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Geliyor Sayım Başka
nım. Zaten geçici düzenlemedir., Geçidi düzenleme
olduğu, yani 'bu donem1 'için geçerli olduğu özelikde vurgulanmıştır.
BAŞKAN — Orgeneral Saltık, bir diyeceğiniz
var mı efendim?..
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) —• Hay hay Sayın
Başkanım; «sakınca görmüyorsak bu halliyle kanumilaşsırn^
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BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı
efendim?,. Yok.
O halde 3 mcü maddeyi oylarımıza sumuyorum:
(Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 mcü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4. — 3 . 4 . 1930 tarihli ve 1580 sayılı
Belediye Kanunuma aşağıdaki geçici 8 nci madde eklenmiş'tir.
GEÇÎCt MADDE 8. — Belediye Kanununun. 94
neti maddesinin (E) Ibemdimirı valilere ye içişleri, Ba
kanıma tanıdığı omay yetkisi ancak, belediye başfcanlığ» göreVinimi mahalli mülkiye ampirine verildiği hal
lerde kullanılır.
İlçe kaymakamılarıımın üçe merkezi dışındaki bir
belediyede başkanlık görevi üstlenmeleri halinde de
onay mercii il valisidir^
Belediye başkanlarımın il valilerince tayim edilme
leri halimde, belediye memurları da Devlet Memur
ları Kanunu ile bu husustaki 'diğer mevzuat hüküm
lerime göre belediye balkanları tarafından tayin edi
lirler.
BAŞKAN — 4 mcü madde üzerimde söz almak
tislteyen var mı?... Yokv
4 mcü maddeyi oylarınıza sunuyorum':
Kabul
edenler..- Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum:
MAODB : 5
Bu k'amunum 2 nci maddesi ile 1580 şayıli Kanuna
ekleneni geçici 6 mcı maddesinin 4 mpü fıkrası hükmü
1 i 3 , 1981 tarihlinde diğer hükütnleri ise yayımımı
izleyen aybaşınıda yürürlüğe girer,
BAŞKAN — 1 , 3 ..198İ1 tarMmıde yürürlüğe gi
ren hükümler ödeneklerle ilgili zammediyorum; değiî
mi?
CENGÎZ BULUT (ihtisas Komisyonu Üyesi İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayım Başkanımı,
3 5Ö0 liralık sosyal yardım ödeneğiyle ilgili. Yalnız
şu amda bu maddede bir değişiklik yapılması zaru
reti doğdu; Çünkü 4 mcü fıkra olaralk biraz önce
ilave yaptık. Bu bakımıdanl «4 mcü» ibaresini «5 mci»
olarak düzeltim miz gerekecek.
BAŞKAN — Tamam, «6 mcı maddemiin 5 nci fık
rası» olacak.
5 nci maddeyi tekrar okutuyorum:
Madde 5. — Bu kamumun 2 nci maddesiyle 1580
Sayılı Kanunla eklenen geçidi 6 nci maddesinin 5 nci
fıkrası hükmü 1 . 3 . 198İ1 tarihimde, diğer hüküm
leri fee yayanıma izleyen aybaışımida yürürlüğe girer.
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B : 67

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendimi?.,. Yok.
Maddeyi oyiarunaıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir.
!ö nen maddeyi okutuyorum1:
MADDE 6, — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 6 ncı madde üzeninde söz almak is
teyen var mı efendim?... Yok,

18 . 8 . 1981

O : 1

iMaddeyıi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler.,.; Kabul edilmiştir.
Tasarımlın tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, gündemimizde görüşülecek başka konu
'kalmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum,
Teşekkür ederim.
17.56
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GÜNDEMİ
67 NCİ BİRLEŞİM
18 Ağustos 1981 Salı
Saat : L4.00
L — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI
1, — 11 - 8 . 1981 tarihli 66 ncı Birleşimde gö
rüşülen Kamu toisadlî Teşebbüslerinin 'raporları 'içe
risinde yer alan Sosyal Sigortalar Kuramunun 1977
yılı Demetlim Raporunun yeniiden görüşülmesine dair
Bütçe i Planı Komisyonu Raporu, (3 /!103)
2, —• Bayındiıırlik eslki Bakanı Şerafetltin Elçi
Hakkında Soruşturma Açıflmasıma Daiır Mıill'i Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği Tezkeresi, (3/101)
3, — Bayındırlık eslki Bakanı Selâhatıtin Kılıç
Hakkında Somştarmıa Açimıasıınıa Dair Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliği Tezkerestf., (3/102)
İL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
L — Mustafa Özenç Hakkındaki Ölüm Cezasının
Yerin© Geftıirimesiitııe Dair Başbakanlık Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu., (3/98) (S., Sayısı : 242)

2i — îsmet Şahin Hakkındaki Ölüm Cezasının
Yerine GetâftJmesiınje Dalir IBaıştoafcanlık Tezkeresıil ve
Adalet Komisyonu Raporu., (3/I1ÖÖ) (S., Sayısı : 244)'
ı% —• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
Değişik 59 ncu Maddesine Bir Fıkra 'ilavesine Dair
Kanun Tasarısı ve İçişleri Kbm'i&yonu Raporu.
(1/100) (S. Sayısı : 247)
4. — Denizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifi ve
îhitisas Komisyonu) Raporu, (2/ı61) (S., Sayışı : 240
ve 240'a 1 nüi Ek)
5. — 1580 Sayılı Belediye Kanununa 2303 Sayılı
Kanunla Eklenen Geçici 3 ncü Maddenin Değiştiril
mesin© ve Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu.
(1/186) (S, Sayısı: 239)

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ

S. Sayısı : 239

1580 Sayılı Belediye Kanununa 2303 Saydı Kanunla Eklenen
Geçici 3 ncü Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu
Raporu. ( 1 / 1 8 6 )

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-845/03660

29 Mayıs 1981

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
tçjşleıii Bakanlığınca haizırflaıuam ve Başkanlığımıza îtrzı Bakamlar Kurulunca 25 Mayıs 1981 talihinde
kararlaştırılan «1580 vSayıtı Belediye , Kanununa 2303 Sayılı Kanunla Eklenen Gtfçîci 3 ncü Maddemin Değüştirümıesâne ve Bu Kıanuırea 3 Geçici Midide EkflenimlcsB ne Dalir Kanun Tasarısı» ı'ile gerekcesli eklî olanak gömw
deribniişıtSr.
Gereğimi emMerine arz ederim.
Bülend Ulusu
Başbakan

GENEL GEREKÇE
12 Eylül 1980 «tarihinde gerçekleştürüıen- Ounılhurliye'Lii Konuma Koıliama Harekâtı (ile yurdumuzda yansız
ve tarafsız bir lidare kurmak amaçlanmış; bu amaç doğrultusunda hazırlanıp yürürlüğe kon/ulam 25.9.198Q
gün ve 2303 sayılı Kamunla :
— Mevcut belediye meclisleri feshedilmiş ve belediye başkanları görevden alınmış,
— Yeni belediye ımeelisi üyeleri seçilinceye kadar kanunlarla belediye meclislerine verilen görevlenin, yürürlfüktekü 1580 sayılı Belediye Kanununun 88 neti maddesinde belirtilen Daire Başamirlerinden oluşan
bir kurul tarafından yürütülmesi öngörülmüş,
— Görevden alınan belediye başkanları yerine kimlerin atanabilecekleri tespit edilmiş ve
— Belediye başkanilığında görevlendirilecek kişilere verilebilecek ödemek miktarı hakkında hükümler
sevköditaıiştir.
Ancak aradan geçen zaman içinde, 1580 sayık Belediye Kanununun Belediye Meclisi ile Belediye Encüme
ninin çalışma usıulılerine, belediye başkanılaırınm özillük haklarına ve bu organlar ile vesayet mercilerinin
karşılıklı ilişkilerine aiıt hükümlerinin uygulanmasında bazı sorumlarla karşılaşılmış, bunlardan bir kısmı iç
işleri İBakanlıığının genelgeleri ile giderilmiş ise de birkısmının çözüme kavuşturmasının ancak yasal düzen
leme (ile mümkün oliabieceğfi anlaşılmıştır.
Ayrıca :
1. Bir çok belediye başkanımın fiilen almakta olduğu başkanlık ödeneğinin belediyesindeki memur ve iş
çilere ödenmekte olan ücretten aşağı olduğu,
2. Fiilen veya emekli mıemur statüsünde olan kişilere «yakacak zammı» adı altında ödenmekte olan ve
1981 mali yılından itibaren «sosyal yardım» adına dönüştürülerek 3 500 lira kesintisiz ödeme oSarak ödenen para
nın, Emekli Sandığı mevzuatınca, emekli iken yeniden bir kamu hizmetli üstlenen kişilere ödenmediği ve bu
nedenle hizmet sorumluluğu yüklenme karşılığı emekli kamu görevlilerinin mağdur duruma düştükleri;
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özeli sektörde sağlanan daha çekici maıddii (imkânları bir yana iterek kamu hizmeti yapma heyecanı liçttnide
görev alan bazı emeklilerin bu mağduriyet kaırşiisınıda belediye başkanlığı hizmetinden aıyralidıkları,
3. Asgari işçii ücreti miktarının yeniden ıtesplü çalışjmalları devam etmekte olup bu çalışmalar sonıunlda
belediye işçilerinin ücretlerinde yenliden bir düzenleme yapılacağına göre bu sonooun belediye başkanlarınım
ödenek durumunun gözden geoirilımıeslinî zorunlu kıldığı,
4. Fiilen veya emekli kamu görevlisi statüsünde olan başkanlar üe tüm belediye memur ve işçlıeri (ilaç
ve tedavi giderleri gibi en tabii mali ve sasıya! haklıaırdan yararlanırken bu sltatüde olımaıyan başkanlıarım, mev
zuat boşluğu sebebiyle, ilaç ve tedavi giderleri yardımından yararlandııralımaıdıMaııı; tespit edimiş ve belirtilen aksaklıkların giderilmesi 'için bu kanun tasarısının hazırlanması gerekli görülmüştür.
/MADDE GEREKÇELERİME GELİNCE
Madde 1 ile, 25 . 9 . 1980, tarih ve 2303 saıyjülı Kanunun geçici 3 noü maddesinde değişiklik yapılmakta
dır.
Yapılan değişiklik 3 noktadadır.
1. Birinci değişiklik, geçidi 3 ncü maddenin ikinci fıkrası ile iUgiidir.
12 Eylül Harekâtı ile birlikte, bazı önemli ve hassas belediye başkanlıklarına Milli Güvenlik Konseyi
veya Sıkıyönetim Komutanlıkları kararı ile yeni atamalar yapılmıştır. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda
değişiklik yapılmasına ilişkin 21.9.1980 gün ve 2301 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sırasında Sıkıyönetim
Komutanliklarına, Belediye Başkanlıklarında atama ve değişiklik yapma yetkisi tanınmıştır.
Ancak 2301 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımı ve yürürlük tarihi 21.9.1980 olduğu halde bir zü
hul eseri olarak 2303 sayılı Kanunda 19.9.1980 olarak yazılmıştır. Bu hatanın düzeltilmesi gerekmektedir.
Kaldı ki 12 Eylülden sonra yapılan tasarruflar için her ne kadar Sıkıyönetim Kanunu değişikliği yeter
dayanak sağlamakda ise de, söz konusu tasarruflara bu sahanın özel kanunda yeni 2303 sayılı Kanunda
ayrıca işaret etmekte yarar görülmüş ve bu yönde düzeltme sağlanmıştır.
2. Eski metinde «Vali ve Kaymakamlar dışında, belediye başkanlığına atanan kamu görevlilerinin asıl
hizmetinden izinli sayılması» esası benimsenmişken uygulamada 49 adet bucalk müdürünün belediye başkan
lığında görevlendirilmiş olması sebebiyle o bucakta doğan otorite boşluğunu gidermek amacıyla bucak mü
dürünün, bu sıfatı devam etmek üzere Belediye Başkanlığına üstlenmesi gerekli görülmüş ve maksadı sağla
mak üzere ikinci değişiklik olarak «Vali ve Kaymakamlar») deyimi yerine «mülki idare amirleri» deyimi
ikame edilmiştir.
3. Geçici maddede yapılan üçüncü değişiklik, belediye başkanlığına atanacaklara verilecek ödeneklerle
ilgili hükümlerin bu maddeden çıkarılarak ayrı bir geçici madde olarak yeniden düzenlennıiş olmasıdır.
Bu husus, 2 nci madde gerekçesinde ayrıntılı açıklanmıştır.
Madde 2 ile, 1580 sayılı Belediye Kanununa, 2303 sayılı Kanunla getirilmiş 5 geçici maddeyi izleyen
6 ncı bir geçici madde eklenmektedir.
Bu madde ile belediye başkanlığına atananların ödenekleri, sosyal yardım hakları, ilaç ve tedavi giderleri
gibi özlüik ve mali hakları yeniden düzenlenmektedir.
Aslında 2303 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi ile belediye başkanlığına atananlara, 1980 mali yılı
bütçelerinde yer alan başkanlık ödeneklerinin 1/2 sinin verilmesi sistemi benimsenmiş, bu suretle her bütçe
yenilenmesinde belediye meclislerinin veya onların yerini alan kurulların belediye başkanlarının ödeneklerini
gelişigüzel artırmalarının önlenmesi amaçlanmıştır.
Ancak uygulamada, 1980 mali yılı bütçesine konulan belediye başkanlığı ödeneklerinin çok dengesiz ve
tutarsız olduğu, belde nüfusu - personel sayısı - bütçe - görülen iş ve hizmet gibi kıstaslar bakımından arala
rında , nispi bir yakınlık olması ümit ve tahmin edilen başkanlık ödeneklerinin birbirinden çok farklı rafcamları bulduğu, bu arada bir çok kasaba belediye başkanlarının ödeneklerinin asgari işçi ücretinin altında kal
dığı, hatta içlerinde ayda (1) lira veya (10!) lira gibi tamamen sembolik ödeneklerin de bulunduğu tespit edil
miştir.
Mili Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 239)
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Aşağıdaki tablo bu durumu açıklıkla göstermektedir :

Belediye Adı
Çorum
Kütahya
izmir
İzmit
Sivas
Bitlis
Bingöl
Kayseri
istanbul
Bursa
Giresun
Adıyaman
Ankara
Aydın
İsparta
Hatay
Zonguldak
Kırklareli
Bolu
Nevşehir
Biga
Ayazkent
Limonlu

İli
Çorum
Kütahya
izmir
Kocaeli
Sivas
Bitlis
Bingöl
Kayseri
istanbul
Bursa
Giresun
Adıyaman
Ankara
Aydın
İsparta
Hatay
Zonguldak
Kırklareli
Bolu
Nevşehir
Çanakkale
izmir
içel

1975 genel nüfus
1980 bütçesine
sayımına göre
göre başkanlık
nüfusu
ödeneği (aylık) TL.
64 852
82 442
636 834
165 483,
149 201
25 054
22 047
207 037
2 648 006
346 103
38 236
43 782
1 700 984
59 579
62 870
77 518
90 221
33 265,
32 812
30 203
15 188
2 031
3 082

120
94
85
85
80
80
75
75
71
65
65
65
65
60
60
60
35
25
20
20

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
1
5
1

Bu tespit, belediye başkanları ödeneğinin yeniden düzenlenmesi zaruretini ortaya koymuş, bu düzenleme
İçin en objektif kıstas olarak nüfus kıstası kabul edilerek belediyeler 6 grupta toplanmış ve her bir gruba
dahil belediyelerin başkanlığı için belirli sabit bir ödenek miktarı kabul edilmiştir.
Bu tespitle belediye başkanlarının ne aşırı bir ödenek almaları ve ne de sembolik bedelle çalışmaları uy
gulaması giderilmiştir.
Aynı madde içinde yapılan düzenleme ile, sivil veya asker emeklisi olup da Emekli Sandığı mevzuatı
uyarınca, yeni bir hizmet aldıkları için yakacak zammından yoksun kalan (247 adet) belediye başkanları
ile başka kurumlardan böyle bir yardım alamayan belediye başkanları 1981 yılında 3 500 lira olarak devlet
memurlarına ödenen «sosyal yardım»! ödeneğinden;
Ve herhangi bir kurumdan ilaç ve tedavi gideri yardımı görmeyen belediye başkanları da belediye bütçe
sinden karşılanmak üzere «ilaç ve tedavi gideri»ı ödeneğinden yararlandırılmaktadır.
Maddede başkanlık ödeneklerinin ay sonunda ödeneceği hakkında açıklayıcı bir hükümde yer almaktadır.

•

•

Mİli Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 239)
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Belediye bütçeleri, genel bütçe gibi Şubat ayı sonuna kadar hazırlanarak 1 Martta yürürlüğe girdikle
rinden bu kanun tasarısı kanunlaştığı zaman, belediye bütçeleri hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş olacaktır.
Belediye meclisinin yeniden hemen toplanıp bütçe üzerinde - ödenek aktarması gibi - işlemleri yapma zorun
luluğunda kalmaması için ita amirinin onayı ile ödemelerin yeni miktarlar üzerinden yapılması imkânı yara
tılmıştır.
Müktesep haklara dokunmama düşüncesi ile - ödenekler dahil - kanunun yürürlüğe konulması, yayımım
izleyen aybaşına bırakılmıştır. (Madde 5)
Madde 3 ile, 1580 sayılı 'Belediye Kanununa, bir geçici madde daha eklenmektedir.
Eklenen bu madde ile, seçimle gelmiş belediye başkanlığı sistemine göre düzenlenmiş belediye kanununun
hangi madde ve hükümlerinin yeni belediye meclisi üyeleri seçilinceye kadar uygulanmayaoağı tespit edilmekte
ve ayrıca uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 4 ile de, madde 2 ve 3 gibi, 1580ı sayılı Belediye Kanununa yeni bir geçici madde eklenerek bele
diye başkanlığı görevinin atama ile görevlendirilmiş kimselerce üstlenilmiş olmasından dolayı bazı tasarruf
ların idari vesayet mercilerinde onaylanmasında karşılaşılan güçlüklere çözüm getirmek amaçlanmıştır.
Vali ve Kaymakamlar, idari vesayet sisteminde, yeri olan mercilerdir. Oysa kendileri belediye başkanlığı
görevini üstlenince aldıkları kararlan onaylama durumu düşmemeleri için Belediye Kanunu 94 ncü madde
si ile onay yetkisini bir üst mercie vermiştir. Ancak tüm mensup belediye başkanları için değil de, bu sis
temin sadece Vali ve Kaymakamların görev ve sorumluluk üstlendikleri yerlerde uygulanacağını
açıklıkla
belirtmekte yarar görülmüştür.
Maddenin son fıkrası, keza uygulamada karşılaşılan bir boşluğu gidermektedir.
Madde 5 ve 6, yürürlük zamanı ile yürütecek mercie ilişkin maddelerdir.

İhtisas Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
ihtisas Komisyonu
Esas No. : 1/186
Karar No. : 57

.27 Temmuz 1981

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına
1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 3 ncü Maddenin Değiştirilmesine ve
Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzca incelenip görüşüldü.
25.9.1980 gün ve 2303 sayılı Kanunla, mevcut belediye meclislerine verilen görevlerin belediye daire başam'irlerinden oluşan bir kurul tarafından yürütülmesi, belediye başkanlarının atama ile işbaşına getirilmesi ve
başkanlığa getirilecek kişilere verilecek ödenek miktarları hususunda yeni hükümler sevkedilmiştir.
Aradan geçen süre içinde bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında çeşitli aksaklıklar çıkmış, bunlardan
bir kısmı idari kararlarla halledilmiş, ancak diğer bir kısmının düzeltilmesi için yeni yasal düzenleme yapıl
ması zorunluluğu doğmuştur.
İşte bu zorunluluk sonucu hazırlanmış bulunan tasarı, esas Mbariyle Komisyonumuzca olumlu karşılanmış
ve madde metinlerinin incelenmesine geçilmiştir.
1 nci madde ile 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 ncü madde değiştiril
mektedir.
Maddenin birinci fıkrası 2303 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinden aynen alınmıştır. Komisyonumuz
bu fıkrada yer alan «fiilen görevli» ibaresini «fiilen çalışan» şeklinde düzeltmiştir.
Aynı maddenin, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 2301 sayılı Kanunun yü
rürlük tarihini düzelten ikinci fıkrası ile 2303 sayılı Kanundan alınan üçüncü fıkrası aynen benimsenmiştir.
Maddenin son fıkrası mülki idare amirleri dışında belediye başkanlığına atanan kamu görevlilerinin asıl
hizmetlerinden izinli sayılacağını ve başkanlık hizmeti sona erdiği zaman asli görevlerine döneceğini hükme
bağlamaktadır. Fıkranın başlangıcında yer alan «Mülki idare amirleri» deyimi, merkez valilerinin belediye başMıli Güvenlik Konseyi

!(S. Sayısı : 239)
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kanlığına atanması halinde doğacak sakıncalara sebep olmamak ve Kanunun diğer maddeleri ile terim birliğini
sağlamak amacıyla «mahalli mülki idare amirleri» şeklinde değiştirilmiştir.
2 nci madde ile 1580 sayılı Kanuna geçici 6 ncı madde eklenmektedir.
Maddenin birinci fıkrasının aylıkları gösteren bentleri, en düşük başkanlık ödeneğinin asgari ücretin altına
düşmesini önleyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aynen benimsenmiştir.
Dördüncü fıkra belediye başkanlarına 3 500 lira ek ödeme yapılmasına amirdir.
Bu fıkrada sosyal yardım ödeneği yalnız sosyal güvenlik kurumlarından alındığından «bir kurumdan
ya da» ibaresi fıkra metninden çıkarılmış, ödemenin sadece sivil ve asker emeklilerine kesintisiz yapılacağı
açıklığa kavuşturulmuştur.
Beşinci fıkra ifade yönünden düzeltilerek benimsenmiştir.
'" n
(Bütçelerinde yeterli ödenek bulunmayan belediyelerin ne şekilde hareket edeceğini gösteren maddenin son
fıkrası, böyle bir hüküm bulunmasa dahi ödemelerin ita amirinin onayıyla yapılması tabii olduğundan, me
tinden çıkarılmıştır.
3 ncü madde ile 1580 sayılı Kanuna geçici 7 nci madde eklenmektedir.
Geçici maddede 1580 sayılı Kanunun uygulanmayacak hükümleri sayılırken madde numaraları ile birlikte
matlapları da zikredilmiştir. Bu hpsus kanun tekniğine aykırı olduğundan Komisyonumuz sadece madde nu
maralarının sayılmasını uygun mfitalaa etmiştir. Maddenin diğer fıkraları da ifade yönünden açıklığa kavuş
turulmuştur.
4 ncü madde ile 1580 sayılı Kanuna eklenen ve vesayet makamlarının onay yetkisini
8 nci madde aynen benimsenmiştir.

düzenleyen geçici

Kanunun yürürlük maddesi <j>lan 5 nci madde, geçici 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasıyla ödenmesi hük
me bağlanan 3 500 liralık ödeminin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde düzen
lenmiştir.
Yürütme maddesi olan 6 ncı madde aynen benimsenmiştir.
Emir ve tensiplerine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Cumhur EVCÎL
Kur. Alb.
Ihti. Kom. D. Bşk.

Proje Yetkilisi
Altan ATEŞ
Mu. Yb.

Üye
Cengiz BULUT
İçişleri Bakanlığı
Mah. îd. Gn. Md.

Üye
Şükrü YASAN
Maliye Bakanlığı
Bütçe Mali Kontrol Gn. Md. Müş.

Üye
Şevki GÖĞÜSGER
Başbakanlık DPT Uzmanı

Üye
Metin KANTARCIOĞLU
Emekli Sandığı Gn. Md. Müş.

Milli Güvenlik Konseyi
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H Ü K Ü M E T I N İTEKLIFI

1580 Sayılı Belediye Kanununa 2303 Sayılı Kamımla Eklenen Geçici 3 ncü Maddenin Değiştirilimesiaıe Ye
Bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununa 25.9.1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanunla
eklenen geçici 3 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Geçici Madde 3. — Görevden alınan belediye başkanları yerine fiilen görevli veya emekli kamu görevli
leri veya serbest meslek sahipleri veya görevden alınmış 'bulunan belediye başkanları arasından sıkıyönetim ko
mutanlarının istemlerine uygun olarak il merkezlerinde İçişleri Bakanlığınca, il merkezi olmayan yerlerde va
lilerce atama yapılır ve gerektiğinde aynı usullerle değiştirilebilir.
12 Eylül 1980 - 29 Eylül 1980 tarihleri arasında belediye meclislerinin feshi ve belediye başkanlarının gö
revden alınması ve yerlerine yeni atama yapılması hakkındaki tasarruflar geçerlidir.
Görevden alınmış belediye başkanlarının göreve iade edilmesi halinde başkanlık görevlerinin devamı süre
since siyasi partilerle olan ilişkileri kesilir.
Mülki idare amirleri dışında, belediye başkanlığına atanan kamu görevlisi, asıl hizmetinden izinli sayılır ve
başkanlık hizmeti sona erdiği zaman asli görevine döner.»

MADDE 2. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki
miştir.

geçici 6 ncı madde eklen

«GEÇİCİ MADDE 6. — Belediye bütçelerine, son genel nüfus sayımı sonuçları esas alınarak aşağıdaki ay
lık brüt miktarlarda başkanlık ödeneği konulur :
Nüfusu 1.000.001 ve daha yukarı olan belediyeler için 70 000 lira,
Nüfusu 500.001 - 1.000.000 arasında olan belediyeler için 60 000 lira,
Nüfusu 100.001 - 500.000 arasında olan belediyeler için 50 000 lira,
Nüfusu
50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler için 40 000 lira,
Nüfusu 20.000 - 50.000 arasında olan belediyeler için 30 000 lira,
20.000 ve daha az nüfuslu belediyeler için 20 000 lira.
'Belediye başkanlığına atanan kimse fiilen kamu görevlisi, asker veya sivil emeklisi yahut serbest meslek sa
hibi ise bu ödeneğin 1 /2'sini, bu maddede sayılanların dışındakiler ise tamamını alır.
Belediye başkanlığına atanan kamu görevlileri halen Ibağlı oldukları birimden almakta oldukları maaş ve
diğer mali hakları almaya devam ederler.
Herhangi bir kurumdan ya da sosyal güvenlik kurumundan sosyal yardım zammı ödeneği almayan bele
diye başkanlarına bu ödemelere karşılık olmak üzere 3 500 lira vergi kesintisiz ek ödeme yapılır.
ıBağlı bulundukları kurum ya da sosyal güvenlik kurumlarının tedavi yardımından yararlananların dışında
kalan belediye başkanlarının tedavi giderleri belediye bütçesinden karşılanır.
Belediye bütçelerinde başkanlık ödenekleri bu madde ile belirtilen miktardan az olan belediyelerde, belediye
meclislerince, gerekli ödenek aktarması yapılıncaya kadar yukarıda gösterilen ödemeler ita amirlerinin onayı
ile uygulanır.»

MADDE 3. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir,

Miİi Güvenlik Konseyi
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN
1580 Sayılı Belediye Kanununa 2303 Sayılı K)i3iurt?a Eklenen Geçkf 3 ndi Maddenin Değiştirilmesine
ve Bu Kanuna 3 Geçtici Madde Eklenmesine Dair Kamım Tasarısı
MADDE : l1
3 . 4 . 1930 tarihli ve 1580 sayılı ıBebdaıye 'Kanununa 25 . 9 . 1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanunla eklenen
Geçidi 3 mcü madde aşağııdaki şekilde değiştirMimişjtiir :
«GEÇİCİ MADDE: 3
Görevden alınan (belediye başkanları yerine, fiilen çalışan veya emekli kamu görevlilöri veya serbest mes
lek salipleri veya görevden alınmış bulunan tneüıedliye başkanları arasımıdan Sıkıyönetim Komutanlarının; liıstemlerline uygun olarak il merkezlerinde İçişleri 'Bakanlığınca, il merkezi olimayan yerlerde valilerce altama
yapılır ve gerektiğinde aynı usullerle değiştirilebıillir.
12 Eylül 1980 - 29 Eylül 1,980 tarihleri arasında belediye medıisierinin feshi ve belediye başkanlarının gö
revden alınması ve yerlerine yeni atama yapılması »hak kundakû tasarruflar geçerlidir.
Görevden alınmış belediye başkanlarımın göreve ıiade ©dilmesi hainde başkanlık görevlerinin devamı sü
resince Siyasi partilerle olan (ilişkileri kesiilir.
Maihalüıi mülki idare amirleri dışında, belediye başkanlığına atanan kamu görevlisi, asıl hizmetinden iztinlli sayılır ve başkanlık hizmetli sona ıerdiği zaman asili görevine döner.»
MADDE:2
3 . 4 . 1930 tarihli ve 1,580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştik.
«GEÇİCİ MADDE : 6
ıBelediye bütçelerine, ıson genel nüfus sayımı sonuçları esas alınarak aşağıdaki aylak brüt miktarlarda baş
kanlık ödeneği konulur :
Nüfusu 500 001 ve daha yukarı olan belediyeler için 70 000 lira,
Nüfusu 100 Oöl - 500 000 arasımda olan belediyeler için 60 000 Ira,
Nüfusu 50 OOil - 100 000 arasamıda olan belediyeler için 50 000 lira,
' Nüfusu 20 001 - 50 000 arasında olan belediyeler için 40 000 llira,
20 000 ve daha aız nüfuslu belediyeler için 30 000^ İra.
/Belediye Başkanlığına atanan kimse fiilen kamu görevlisi, asker veya sivil emekllM yahut serbest meslek
sahibi ise bu ödeneğinin 1/2'sinli, bu maddede sayılan :arm dışındakiler ise tamamını ata.
'Belediye başkanlığına atanan kamu görevllülieri na'sn bağlı oldukları birimden almakta olduklları maaış
ve diğer mali hakları almağa devam ederler.
Sivil veya asker emeklisi belediye
3.500 İka kesintisiz ek ödeme yapılır.

başkanlarına sosyal yardım zammı karşılığı

olmak üzere

ayrıca

IBağlı bulundukları kurum veya sosyal güvenlik kurumlarının tedavi yaryımından yararlanmayan beledi
ye başkanlarının tedavi giderleri belediye bütçesinden karşılanır.»'

MADDE:3
3 . 4 , 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

MMi Güvenlik Konseyi
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(Hükümıetin Tleklfi)

«GEÇİCİ MADDE 7. — Belediye meclislerinin yeni üyeleri seçilinceye kadar, Belediye Kanununun :
Belediye meclislerinin fesih sebeplerine ilişkin 53 ncü maddesi,
Belediye meclisi gündeminin meclis üyelerinin adreslerine gönderilmesine ilişkin 55 nci maddesi,
'Belediye meclislerinin toplanma ve görüşme yeter sayılarına ilişkin 59 ncu maddesinin 1 nci fıkrası ile ça
lışma usulünü ilgilendiren hükümleri,
Başkanın yerini başkanvekil'ine bırakacağı hale iliş kin 60 nci maddesi,
'Belediye meclis üyelerinin gensoru önergesi yerme yetkilerine ilişkin 61 nci maddesi,
Belediye meclislerinin teşkil edecekleri encümenlere ilişkin 62 nci maddesi,
Belediye medîslerîriin hesap ve işlemleri teftiş ettirmelerine ilişkin 63 ncü maddesi,
'Başkanın meclis üyelerinin sorularına cevap verme mecburiyetine ilişkin 64 ncü maddesi,
Mazeretsiz toplantılara katılmayan üyelerin istifa etmiş sayılacaklarına ilişkin 69 ncu maddesi,
'Belediye başkanının, toplantı düzeni başında belediye meclisine senelik çalışma raporu vermesi ile ilgili
76 nci maddesi,
Belediye encümenlerinin seçimle gelmiş üyelerinin muhasebe, hesap ve kayıtlarını incelemelerine ilişkin
79 ncu maddesi,
Mazeretsiz toplantılara katılmayan encümen üyelerinin istifa etmiş sayılacaklarına ilişkin 85 nci maddesi,
IBelediye meclisinde çoğunluk kalmadığı takdirde yapılacak işleme ilişkin 90 nci maddesi,
Belediye başkanlarının görevden çıkarılmalarına ilişkin 91 nci maddesi,
Başkanvekili seçimine ilişkin 93 ncü maddesi, ile nüfusu 70.000'i aşan beldelerde belediye meclisi üyelerine
huzur hakkı verilmesine ilişkin 156 nci maddesi,
'hükümleri uygulanmaz.
IBelediye meclisi üye sayısı kaç olursa olsun Belediye Kanununun 68 nci maddesine göre ilk toplantılar ka
yıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlası ile, ikinci toplantılar mevcutla açılabilir ve görüşmelere geçilebilir. Ancak,
başkan dahil, 3 kişiden aşağı mevcutla toplantı yapılmaz.
'Belediye meclisi dönem başı toplantısında üyelerden birini meclis başkanvekili olarak seçer. Başkanın Mn,
uzun süreli geçici görev, hastalık gibi sebeplerle, görevden ayrıldığı hallerde meclis başkanvekili başkanlık iş
lerini üstlenir.
Üç günü aşmayan kısa süreli ayrılışlarda, belediye başkanı, mahalli mülkiye amirinin izni ile yerine başkan
yardımcısını veya yardımcılarından birini, başkan yardımcısı yoksa belediye görevlilerinden bir kimseyi gö
revlendirebilir.»

MADDE 4. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici 8 nci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8. — Belediye Kanununun 94 ricü maddesinin (E) bendinin valilere ve içişleri Bakanına
tanıdığı onay yetkisi ancak, belediye başkanlığı görevinin mahalli mülkiye amirine verildiği hallerde kullanılır.
İlçe kaymakamlarının ilçe merkezi dışındaki bir belediyede başkanlık görevi üstlenmeleri halinde de onay
mercii il valisidir.
'Belediye başkanlarının il valilerince tayin edilmeleri halinde, beledliye memurları da Devlet Memurları Ka
nunu ile bu husustaki diğer mevzuat hükümlerine göre 'belediye başkanları tarafından tayin edilirler.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girer.

Milli Güvenlik Konseyi
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(ihtisas Komisyonunun ıteküf ettiği metin)
«GEÇliCt MADDE : 7
ıBelediye Meclislerinin yeni üyeleri seçilinceye ka dar, Belediye Kanununun 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 69,
76, 79, 85, 90, 91, 93 ve 156 ncı maddeleri ile 59 ncu maddesinin il nci fıkra büklümleri uygulanmaz.
'Belediye Kanununun 68 nci maddesine göre belediye meclisi ilk toplantısını üye sayısının yarıdan bir faz
lası ile, ikinci toplantısını ise mevcutla açabilir. Ancak, başkan dahil, 3 kiş'Men aşağı mevcutla toplantı yapıla
maz.
Belediye meclisi, dönem başı toplantısında üyelerden birini meclis başkan vekili olarak seçer. Başkanın
izin, uzun süreli ıgeçici görev, hastalık gibi sebeplerle, görevden ayrıldığı haller'de meclis başkan vekili başkan
lık işlerini üstlenir..
Üç igünü aşmayan kısa süreli ayrılışlarda, belediye başkanı, mahalli mülkiye amirinin izni ile yerine baş
kan yardımcısını, başkan yardımcısı yoksa belediye görevlilerinden birini görevlendirebilir»!

MIADDE : 4
Tasarının 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE : 5
Bu kanunun 2 nci maddesi ile 1580 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü
1 s 3 . 1981 tarihinde diğer hükümleri ise yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girer,

Milli Güvenlik Konseyi
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(Hükümetin Teklifi)

MADPE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yüriitür.
25 Mayıs 1981
başbakan
B. Ulusu
Qey|et Bak. -Başbakan
Yrd.
Z. Baykara

Devlet B^k. - Başbakan
Yrd.
T. Özal

Devtet Bakanı V.
Prof. Dr. M. N. Özdaş

Devlet Bakanı
Af. Özgümş

Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdaş

Adalet Bakanı
C. Menteş

Milli Savunma Balkanı
Ü. H. Bayülken

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Dışişleri Bakanı
1. Türkmen

Maliye [Bakanı V,
Ş. Kocatopçu

Milli Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. N. Ayanoğlu
R. Baturalp

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı V,
İ. Evliyaoğlu

Turizm ve Tanıtma Bakanı
/. Evliyaoğlu

İmar ve İskân Bakanı
Dr. Ş. Tüten

Köy İşleri ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Sosyal Gülvtenik Bakanı
S. Side

Kültür Bakanı
Cihat Baban

Miti Güvenlik Konseyi

Ulaştırma Bakanı V,
M. R. Güney

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakann
Ş. Kocatopçu
S. Bingöl

(S. Sayısı : 239)

Gençlik ve Spor Bakanı
V, Özgül
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(iht'isaıs Komisyonumun tektif ettiği metin)
MıAÖDE : 6
Tasarının 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir.

••

^»fc

MiMi Güvenlik Konseyi

••
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ

(S. Sayısı : 240'a 1 nci Ek)

Denizcilik Yüksekokulu Kanun Teklifi ve İhtisas Komisyonu
Raporu. (2/61)
İhtisas Komisyonu Raporu
TC
Mitli Güventik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No : 2/61
Karar No. : 58

4 Temmuz 1981

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Denizcilik Yüfcsekokufllu Kıapun Teklifi 28 Temmuz 1981 günü yapıttan MİM Gıüvenıllik Konseyi Öturatmunda görüşülmüş, ancak 9 ncu madde ıile geçici 1,3 ve 5 nci maddeler tekrar incelenmek üzere Komisyo
numuza geri gönıdejütllmıiştlir. Anılan maddeler Komisyonumuzda, ülgild Hükümet Temsâıfcıiitaflfeüin de katıldığı
itoplanıtoda tekrar inceterarriiştir.
9 ncu maddede, parasız yatık okuyan ö;
konudaki Bakanlar Kurulu yetkisi açık bir

mecburi hizmetle yükümlü oldukları belirtilmiş ve bu
ifade edilmiştir.

Geçidi 1 nci maddede, hailen Yüksek Den&zcfiik Okulunda öğrenci olanların durumu düzenlenmektedir.
1981 - 1982 eğitim - öğretim yılında .birinci sınıfı oluşturacak öğrenciler bu kanun hüsünlerine tabi oJiacaküardır. Okulun tüm eski öğrencilerin/den öğrenJime devam edenteran, yükümJlüIlülderıi Bakanllaır Kurulunca,
eğitim - öğretimle Mjgiiö. hususlar yönetmelikle belirienecektir. Eski öğrencilerden ayrılmak isteyenler, kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde müracaat ettikleri takdirde aynkıbiileceklerdir.
Geoidi 3 ncü maddede, Denizcilik Yüksekokulunu kurarken 'işlemleri hızlandırmak için 198.1 MaM Yılı
sonuna kadar olmak 'kaydıyla bina küçük onarımı ve yatırım (tertiplerinde bulunan ödeneklerden 10501, 2490
ve 832 sayılı kanunlara tabi olmaksızın 75 milyon liraya kadar harcama yapmaya Demiz Kuvvetleri Komutan
lığı yetkili kdanrnaıktadır.
Geçici 5 nci madde biraz daha geniş bir şekilde ifa de edilmiştir.
İnceleme sonunda aralan maddelerin yukarıda açıklandığı gdbi kısmen veya tamamen değdştMrnesi uygun
mütalâa edilmiştir.
Raporumuz MiMi Güvenlik

Konseyin/in onayına saygıyla arz olunur.

Komisyon Başkanı
Cumhur EVCİL
Kurmay Albay

Proje Yetklüsi
M. Setim OKÇAY
Kurmay Binbaşı

Üye
Necati ERTÜRK
Kurmay 'Binbaşı

Üye
Zeki BÖLÜKBAŞI
Maliye Bakanlığı
'Bütçe Mali Kontrol
Gn, i M d. Başyardımcısı

'Üye
Aydoğan ATAÜNAL
Milli Eğitim Bakanlığı
Daire Bşk.

Üye
Nesrin YILDIRIM
Ulaştırma Bakanlığı
Daire lBşk.
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TEKLİF METNÜ
Yükümlülük :
MİADOE 9
Deniizcilk Y-üUdsdtadkjulıu mezunlan mecburi Hizmetle yükümlüdürler. Bu hizmet yükümlülüğünün ifa ddfiliş şekil ve şaıUfları Bakamlar Kpruılumca tayan edilir.
Kanunun Uygulanışı :
GEÇtCt MADDE 1
'Bu 'Kamumun yürürlüğe igirdliği tartihte hailen öğrendi olanlar, bu Kanunun hükümlerine tabi olarak öğrenimıîerinıe dteıvam. ddlerler,
Bu Kanun hükümlerimle talbi olarak devaım etmek S'stiemsetdıiğlînîi, ibu Kanunun yürürlüğe girdüğft tarilhtöen
İMbarem 3 ay içtedi&dnlde (billdliıtenler Devlteftçe yapıl'an masrafları faÜzler ile binlikte ödemek koşulu ile olkuldian ayrjfalbifliırtier.
Bu öğrenciler öğreniimllbröinli tamamlama süresi konuısurida yürüdükteki hülktüimlere tabidirler,
G E Ç t d MADDE 3
Bu okulun kurulması ile 'ilgili ödlendkleıfeı sarf unda 1982 Mali Yık sonuna kadar olmak kaydıyla 1050 sa
yılı Mutosöbei Utaurriiye Kamumu, 2490 sayılı Artarıma ve Eksiltme ve îhalle Kanunu ile Sayıştay vizesli uysuffiammaz. Bu haırcaımıalar MliM Savunma ve Mıalüye ibalklanlıikilari'nca en geç 3 ay içerisinde çıkarılacak
bir yönöttmlelliğe göne yapılır.
GBÇlCt MAıDDE 5
Yülklsek Denizcilik Okulu personelinden Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülenlerin yeni kadrollara
maikHüerd yapıfc,
vALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Yürürlük
MADDE 14
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

MiMi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı 240'a 1 nci Ek)
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN iBBNtfMSEDİĞI METİN
Yükümlülük
MADDE 9
Parasız yatılı okuyan Denizcilik Yüksekokulu mezunları mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu
yükümlülüğünün süresi, ifa ediliş yeri, şekli ve şartları Bakanlar Kurulunca tayin edilir.
Kanunun

hizmet

Uygulanışı

GEÇİCİ MADDE 1
1981 - 1982 eğitim - öğrenim yılında 1 nci sınıfı oluşturacak öğrenciler bu Kanun hükümlerine tabidir
ler. Okulun eski öğrencilerinden öğrenime devam edenlerin hizmet yükümlülüğü Bakanlar Kurulunca, eğitim -<
öğretimleri ile ilgili düzenlemeler yönetmelikle belirlenir.
Okulun eski öğrencilerinden, bu Kanunun yayımı tariMîildlen itibaren 3 ay 'içerisinde, bu Kanuna göre öğ
renimle devaim dtimelk listetaödiğinlt büld'iırenlieriin dkullıa ilişikleri Jeöslilir.)

GEÇİCİ MADDE 3
Bu okulun kurulması ile ilgili olarak 1981 Mali Yılı sonuna kadar bina küçük onarımı ve yatırım tertiplerinde bulunan ödeneklerden 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme
ve İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmaksızın 75 milyon liraya kadar harcama yapmaya
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 5
Yüksek Denizcilik Okulunda halen görevli personelden lüzum görülenlerin
hazırlanan Denizcilik Yüksekokulu kadrolarına nakilleri yapılır.

Genelkurmay

ALTINCI BÖLÜM
Y Ü R Ü R L Ü K VE Y Ü R Ü T M E
Yürürlük
M A D D E 14
Teklifin 14 ncü maddesi aynen benimsenmiştir.
Yürütme
M A D D E 15
Teklifin 15 nci maddesi aynen benimsenmiştir.

Milli Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 24Q'a 1 ncd Ek)

Başkanlığınca

/

MİLLİ GÜVENLİK KONSERİ

S. bayisi : Z4*

Mustafa Özenç Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi. ( 3 / 9 8 )
TC
Başbakanlık
Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 301-10090

27 Temmuz 1981

Konu : Ölüm Oezasama Hükümlü
Mustafa ÖZENÇ
MULLİ GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA
Kendisini cezadan Ikurtarmak nnaksadiyle dört kişiyi öMirmek suçundan Adana Sıkıyönetim Komutan
lığı 1 Nolu Askerî Mahkemesinden verilen ölüm cezası; Askleri Yargıtay 3 indi Dafaesûnin 25 . 6 . H981 gün
ve 1981/202-235 esas karar sayılı ilamı ile onaylanan Mustafa Özenç hakkında düzenlenen soruşturma dos
yası ve Mili Savunma Bakanlığının 22 Temmuz 1981 gün ve AD. : 1981/2470-5 sayılı yazısının bir örneği ek
li olarak gönderilmjiştiır.
Gereğini emirlerinize arz ederim.
Bülend Ulusu
Adalet Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 3/98
Karar No. : 28

27 Temmuz 1981

MiUi Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Kenldisini cezadan kurtarmak amacıyla dört kişiyi öldürmek suçundan hükümlü Mustafa Özene hakkım
da Adana Sıkıyönetim 'Kornulfianüıığı 1 Nolu Askerli Mahkemıasiınıin 13 . 3 . 1981 tarih ve 1,981/769 Esas, 11981/267
Karar sayılı hükmü !le verilen ve Askeri Yargıtay Üçüncü Daireslinin 23 . 6 . 1981 tariıh ve 1981/20(2 Esas,
1981/235 Karar sayılı ilamı ille onaylanmak suretiyle kesürJeşjen ölüm cezasının yerime getirilmesi, Başlbakamhgm 27 . 7 . 1981 tarih vs 301-10090 sayılı yazalıarı iıe (istenmliş olduğumdan ektekü Kamum metni hazırlammıştır.
Raporumuz MÜllıi Güvenllik Konseyimin onayıına arz ollumuır.
Başkan
İsmet ONUR
Hâkim Albay

Üye
Engin DOĞU
Adalet Bakanlığı
Kanunlar, Plan ve
Araştırma Genel Md<
Başmüşaviri

Üye
Abdülkadir GENELİOĞLU
Adalet Bakanlığı
(Kanunlar, Plan ve
Araştır. Genel Mıd.
Müşaviri

Mustafa özenç Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Karnın
MADDE 1. — Askeri Yargıtay Üçüncü Dairesinin 23.6.1981 tarih ve 1981/202 Esas, 1981/235 Karar sa
yılı ilamı ile kesinleşen Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 13.3.1981 tarih
ve 1981/769 Esas, 1981/267 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 - 5 madde ve fıkraları
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Samsun ili, Kavak İlçesi, Çivril Köyü nüfusuna kayıtlı
iken, halen sicilli nüfusta Samsun ili, Merkez ilçesi, Zeytinlik Mahallesi, Hane 1432, Cilt 36, Sahife 52'de
kayıtlı Şevket oğlu, Fatma'dan olma 15.1.1959 doğumlu Mustafa Özenç hakkındaki ölüm cezası yerine geti
rilir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.

/

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 244)
İsmet Şahin Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. ( 3 / 1 0 0 )
TC
Başbakanlık
Özlük ve Yazı İşleri
Genel Müdürlüğü
Sayı : 301-10300
Konu : Ölüm cezası.

7 Ağustos 1981

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Kendisinin cezadan kurtulmasını teinin maksadıyla adam öldürmek suçundan, İstanbul Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 3 Numaran Askeri Mahkemesinden verilen ölüm cezası, Askeri Yargıtay 1 nci Dairesinin 29.4.1981
gün ve 1981/93-129 sayın ilamı ile onaylanan Mehmet oğlu 1951 doğumlu Sürmene İlçesi Kahraman Köyü
nüfusuna kayıtlı İsmet Şahin hakkında düzenlenen soruşturma dosyası ve MiDi Savunma Bakanlığının
4.8.1981 günlü 1981/2673-2 sayılı yazısının bir örneği ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini emirlerine arz ederim.
Bülend Ulusu
Başbakan

Adalet Komisyonu Raporu
Adalet Komisyonu
Esas No. : 3/l6b
Karar No. : 29

11 Ağustos 1981
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına

Kendisinin yahut ^başkasının cezadan kurtulmasını temin maksadıyla adam öldürmek suçundan hüfcimv
lü İsmet Şahin hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No. lu Askeri Mahkemesinin 27.10.1980 tarih
ve 1980/437 Esas, 1980/200 Karar sayılı hükmü ile verilen ve Askeri Yargıtay Birinci Dairesinin 29.4.1981 ta
rih ve 1981/93 Esas, 1981/1İ26 Karar sayılı ilamı ile onaylanmak suretiyle kesinleşen ölüm cezasının yeri
ne getirilmesi, Başbakanlığın 7 Ağustos 1981 tarih ve301-10300 sayılı yazıları ile istenmiş olduğundan ekteki
Kanun metni hazırlanmıştır.
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Başkan
Yüksel TALAYMAN
Ahmet GÖĞÜS
Zeki GÜNGÖR
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Hv. Kd. Hâkim Alıb.
Kanunlar, Planlama Ar.
Kanunlar, Planlama Ar.
Gn. Md. Başmüşaviri
Gn. Md.'de Tetkik Hâkimi

İsmet Şahin Hakkındaki ÖMim Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun
MADDE 1. — Askeri Yargıtay Birinci Dairesinin 29.4.1981 tarih ve 1981/93 Esas, 1981/126 Karar sa
yılı ilamıyla kesinleşen, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 27.10.1980 tarih
ve 1980/437 Esas, 1980/200 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu maddesi uyarınca ölüm
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Kahraman Köyü, Hane 83/83,
Cilt 048/03, Sayfa 24'de kayıtlı Mehmet oğlu, Ayşe'den olma 20.4.1951 doğumlu İsmet Şahin hakkındaki
ölüm cezası yerine getirilir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakam yürütür.

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ

S. Sayısı : 247

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 59 ncu Madde
sine Bir Frkra İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu. (1/100)
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kamrlar Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 101-627102341

ı
14 Kasım 1980

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ IBAŞKANLIĞ1NA
AtdaÜet Baktankğınca lıtozırlatian ive MİNİ Güvenlik Konseyi (BisşktanJIığına «BIZI IB^Ikaııte <Kurıihınıca 12^11.1980
terfihinde kaınaıflttştırıllan «057 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 59 ncu Maddıesîne Bir Fıkra tlarveısûne Dair 'Kanun Tasarısı» üe gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gercğinli emMeıtiine arz ed'erim;
Bülend Ulusu
Başbakan

GEREKÇE
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ncu maddesi, madde başlığında gösterildiği üzere, 'bu
•kanuna ta'bi müesseselerde unvan belirterek istisnai memuriyetleri tespit etmiştir. Bu suretle ilgili kamu kuru
luşları bir bakıma İhtisas veya özel bilgi isteyen bu görevlere atayacağı elemanları, iMısas veya özel1 bilgileri
nedeniyle, diğer kamu kuruluş görevlerine atanacaklarda aranan bazı zorunlu nitelikleri' aramadan atayabilecek
lerdir. Bu suretle 'bazı meslek sahibi elemanlara kolaylık sağlanarak, öğrenim şartı aranmadan, hizmet süre«
sine ve müktesep hakkına (bakılmaksızın kadro maaşı verilmek suretiyle atama yapılma imkânı sağlanarak, <bu
hizmet cazip şekle sokulmuş ve yetenek! elemanların cel bi gayesi güdüllmüştür.
Ancak uygulamada, 'hiç 'bir 'ihtisası ve özel yeteneği olmayan ilkokul mezunlarının dajhi atanması, yapılmış,
bu kadroların siyasi amaçlarla kullanılması olağan hale gelmiştir.
Adalet Bakanlığındaki uygulama da, açıklanan şekilde yapılmış, 'Bakanlığın görev alanı ile uzak yakın ilgisi
olmayan meslek ve öğrenim mensupları veya yeteneksiz kimseler 'bu kadrolara aıtanmııştır.;
Bilhassa, Adalet Bakanlığının uğraşının, bağımsız yargı organlarıyla 'bunların anapersonel'ini teşkil eden nâ
klim ve savcıların özlük haklarıyla ilgili konular, mahkemelerin araç ve 'gereçlerinin sağlanması olması kar
şısında Hâkimler Yasası, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunlarında ve Adalet Ba% kanlığı kuruluşlarıyla ilgili kanunlarda, Bakanlığın anagörevlerinin ifasında, meslek mensuplarına, hâkim ve
cavcılara görev verilmiştir.
Nitekim 657 sayılı Yasanın 1 nci maddesinde 'bu meslek mensuplarının, 657 sayılı Kamın hükümlerine
ta'bi olmayacaklarına, bunlar hakkında kendi özel kanunlarının uygulanacağına işaret olunması karşısında
Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dalhi Müşavir kadrolarına İhtiyaç olmayacağı da aşikârdır. 'Bu maksatladır ki
Bakanlığın her yıl 'Bütçe Kanunları ile alınan merkez kadrolarında ve yönetici kadrolarında hâkim ve savcı
sınıfından kadrolar alınmaktadır.

Diğer taraftan yangı bağımsızlığının ve hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı mesleklerinin yasalarla beli edil
miş teminatının korummıası da elbette ibu teminata sa'hilp iklimseller taraf ıradan sağlamabliMr.
Yargı kesiminin hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan elamanları hakkındaki tasarruflarda mahalli Adalet Ko
misyonlarında ve Balkanlılkta ibağımsız ve temünâıth hâkim ve savcılar tarafımdan ifa edilmekle, Ibu yönden de
istikrar ve teminat sağlanmış bulunmaktadır.
'Bu nedenle Adalet Bakanlığında Genel: İdare Hizmetleri Sınıfında istisnai memuriyet olarak Müşavirlik
kadrolarına 'kesinlikle ihtiyaç yoktur.
Yukarıda açıklamam gerekçe sebebi tile de >bu tasarı hazırlanmış ibulunmaktadir.
MADDELER GEREKÇESİ
1 nci Madde ': Yukarıda 'açıklanan gerekçe sebebiyle Bakanlık Özel 'Kalem Müdürlüğü 'hariç diğer istisnai gö
revlere ait unvanların Adalet Bakanlığında kullanılmamasını sağlayacak hüküm eklenen fıkra ile getirilmekte
dir.
Geçici Madde : 1 nci madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 mcu maddesine ilave edilen
bir fıkra ile unvanları kaldırıiara ve Adalet Bakanlığında halen Bakanlık 'Başmüşaviri, Bakanlık özel 'Müşaviri,
Bakanlık Müşaviri İ e Basın ve Halkla İlişkiler MÜşavitünl'n 'bir yandan mağduriyetlerini önlemek ve diğer yan
dan hizmet gereklerine uygun Bakanlık merkez ve taşra teşkilatımda emekli müktesep halklarıyla çalışmalarını
teminen intikal hükümleri getirilmiştir.
2 nci Madde : Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir.
3 mcü Madde : Kamunu yürütecek makamı göstermektedir.

İçişleri Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 1/100
Karar No. .14

it

Ağustos 1981

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (BAŞKANLIĞINA
«657 Sayılı Devlet Memurları Kanunumun Değişik 59 ncu Maddesine 'Bir Fıkra İlavesine Da|iır Kamum Ta
sarısı» 'ilgili Adalet Bakanlığı temslllcisinim de iştirakiyim Komisyonumuzda müzakere edildi.
Tasarının tümü kabul edildikten sonra maddelerim görüşülmesine geçilerek;
Tasarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanonunun istisnai memurluklarla ilgili 59 ncu maddesi Mkıüırnler'inin, Adalet Bakanlığında özel Kalem Müdürlüğüdışımda uygulanmayacağına 'ilişkin 1 nci maiddesi ve •buna bağ
lı geçici maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkim diğer maddeleri aynen benimsenmiştir.
Milli Güvenlik Konseyinim onayıma saygı ile arz olunur.
Başkam
Muzaffer BAŞKAYNAK
Hâkim Tuğgeneral

Üye
Zeki GÜMGÖR
Hv. Hâkim Albay

lÜy*
ismet ONUR
Hâkim Albay

Üyd
Ersin ESEROL
Hâkim Yarbay

Üya
M. Tevfik ODMAN
Dz. Hâk. Ön, Yzb.

Üye
Sait REZAKİ
Adalet Bakanlığı
Kanunlar Pln. Araş.
BajmuşaıvM

Milli Güvenlik Konseyi

'(S. Sayısı : 247)

3—
HÜKÜMErrtN TEKLİFİ

İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ

657 Sayılı Derki Memurbrt Kanununun Değişik
59 ucu Maddesine Bir Fıkra İlavesine Dair Konun

657 Scyıb Drvfct Memurları Kanununun Değişik
59 ncu Maddesine Bir Fıkra İlavesine Dair Kanun

Tasarısı

Tasarısı

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Değişik,59 ncu Maddesine aşağıdak'i fıkra
eklenmiştir.
«Birinci fıkra hükmü Bakanlık Özel Kalem Mü
dürlüğü dışında Adalet Bakanlığında uygulanmaz.»

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir.

GEÇtCt MADDE 1. — Adalet Bakanlığında
mevcut Bakanlık Başmüşavirliği, Bakanlık özel MüşavMiğî, Bakanlık Müşavirliği ve Basın ve Halkla
İlişkiler Müşaviri unvanları kaldırılmıştır. Bu unvan
lara talhsis edilmiş kadrolar, Adalet Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilatında, Bakanlıkça İhdas edilecek
görevler için kullanılır.
Yukarıdaki fıkra hükmü gereğince unvanları kal
dırılan Bakanlık Başmüşavirleri, Bakanlık özel Müşa
virleri, Bakanlık Müşavirleri ile Basın ve Halkla îlişkıiler Müşaviri, Adalet Bakanlığının merkez veya
taşra kuruluşlarında münhal veya 'birinci fıkra gere
ğince ihdas edilecek görevlere Adalet Bakanınca,
emekli müktesep hak kadro ve maçlarıyla en geç bir
ay içinde atanırlar.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasara»* Geçici 1 nci
maddesi aynen benimsenmiştir.

Bunlardan emekli müktesep hak kadrolarının üze
rinde bir kadroya atananlar liçin bu kadrolar mükte
sep hak teşkil etmez. Bunların maaşları bu kadrolar
karşılık tutularak emekli müktesep hakları üzerinden
ödenir.

Milli Güvenini Konseyi

(S. Sayısı : 247)
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(Hükümetin Telkliifi)

(İçişleri Komisyonu Metni)

MAÖDE 2. — Bu Kanun htükümleri yayımı taküp
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir.

MADDE 3.
rütfir.

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

MADDE 3.
nıimsenmiştir.

Tasarının 3 ncü maddesi aynen be-

12 , 11 . 1980
Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bak. - Başbakan
Yrd.
Z. Baykara

Devlet Bak. - Başbakan
Yrd.
T. Özal

Devlet Bakanı
Prof. Dr. İ. Öztrak

Devlet Bakanı
M. özgüneş

Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdaş

Adalet Bakanı
C. Menteş

Milli Savunma Bakanı V.
Z. Baykara

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Dışişleri Bakam V.
/. Öztrak

Maliye Bakanı
K. Erdem

Milli Eğitim Bakanı
H, Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı
R. Baturalp
Prof. Dr. N. Ayanoğlu

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı
Prof. Dr. T. Esener

Turizm ve Tanıtma Bakanı
/. Evliyaoğlu

İmar ve İskân Bakanı
Dr. Ş. Tüten

Köy İşleri ve Koop. Bakanı
Af. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakanı
S. Side

Kültür Bakanı
C. Baban

Ulaştırma Bakanı
N. Özgür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
Ş. Kocatopçu
S. Bingöl

>•••«

Milli Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 247)

Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül

