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Gündem dışı söz talepleri var; fakat Danışma Ku
rulunun aldığı karar gereğince bugün kanunlara ge
çeceğimiz için gündem dışı söz veremeyeceğim. Gün
deme geçiyoruz. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Birleşik Toplantısı nedeniyle vakit gecik
miş. olduğundan: 

24 Ocak 1980 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 21.53te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Cahit Karakaş Rize 

Yılmaz Balta 
Divan Üyesi 

Çanakkale 
İrfan Binay 

BtRÎNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : İSMİ 

BAŞKAN ; Başkam ekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : trfan Bilnay (Çanaldkate), Yılmaz Balta (Rfee) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü Birleşimini açıyorum, 

İL —. YOKLAMA 
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III. — BAŞKANLIĞIN «ÎE NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un; Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/34) 

jBAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezekeresi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

22 . 1 . 1980 

Sayın Başkanlığa 
Seçilmiş bulunduğum Tarım, Orman ve Köy İş

leri Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Tokat 
Ali Kurt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — TRT Kurumu konusunda araştırma yap
mak üzere kurulmuş bulunan 10/4 esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonuna yeniden 3 aylık 
süre verilmesine dmr Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(3/918) 

BAŞKAN — 10/4 esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu Başkanlığının süre istemine ilişkin 
bir tezekeresi vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

22 , 1' , 1980 
Millet Meclisi Başkanlığına 

TRT Kurumu konusunda araştırma yapmak üze
re, Genel Kurulun 21 . 12.1977 tarih ve 80 nci Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Komisyonumuz, 
çalışmalarına devam edeceğinden, karar tarihlinden 
başlamak üzere yeniden üç aylık süre verilmesini arz 
ederim^ 

Saygılarımla J 
TRT Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se-
çimA 

BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki açık üyelik 
için Adalet Partisi Grubunca Ordu Milletvekili Sa
yın Günay Yalın aday gösterilmiiştir. Onayınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir, 

Milli Savunma Komisyonundaki açık üyelik için 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca Manisa Milletve
kili Sayın Erkin Topkaya aday gösterilmiştir. Onayı

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonundaki açık üyelik için Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunca Manisa Milletvekilli Sa
yın Hasan Ali Dağlı aday gösterilmiştir. Onayınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonundaki 
açık üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca, 
Malatya Milletvekili Sayın Ali Kırca aday gösteril
miştir. Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

VJ — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'm Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifi ve Milli Eğitim, Milli Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
(S. Sayısı : 369) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz. 

— 847 

Gündemlimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının birinci 
sırasında yer alan 369 Sıra Sayılı Nakdi Tazminat 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunda onayınızı alacağım. Komüsyon raporunun okun-
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masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir, 

Tasarının tümü üzerinde CHP Grubu adına Sayın 
Dedeoğlu, (buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ÖMER DEDEOĞLU 
(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Herkesin üzerinde birleştiği gibi bugün ülkemizin 
en önemli sorunu terör ve hayat pahalılığıdır. Bunla
rın da kökeninde, eğitim sistemindeki aksaklık, % 15'e 
varan işslizlik, dışa bağımlı ve sağlıksız gelişen eko
nomi, ulusal gelir dağılımındaki aşırı dengesizlik, 
kontrolsüz nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, iç ve dış 
tahrikler yatmaktadır. 

Ülkemizde huzurun sağlanması için terör odakları 
üzerine mutlaka yansız ve kararlı bir biçimde gidil
mesi gerekmektedir. Güven ve asayişin korunma
sında görevli olanlar, olayların üzerine güttüklerinde 
yaralanmakta, sakat kalmakta ve öldürülmektedirler. 
'Nakdi Tazminat Kanunuyla bu tür kişilerin durum
ları düzenlenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, barışta güven ve asayişin ko
runmasında kaçakçılığın men ve taklibi nedeniyle gö
revlerinden dolayı yaralanan, sakat kalan ve ölen jan
darma mensuplarıyla, polis ve gümrük muhafaza me
mur ve amirlerinin tazminatlarını düzenleyen 1929 
tarihli ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununun^ 
1955 yılında 6535 sayılı Kanunla 1 ve 2 nci madde
leri değiştirilerek, tazminat miktarları bir ölçüde ar
tırılmıştı. Aradan geçen 25 yıl içünde sosyal ve eko
nomik koşulların değişmesi, buna bağlı olarak para 
değerinin büyük ölçüde düşmesi nedeniyle, 6535 sa
yılı Kanunda öngörülen tazminatlar, yeni tasarıların 
gerekçelerinde de belirtildiği gibi, âdeta sembolik ve 
amacı karşılamaktan çok uzak hale gelmiştir. Yürür
lükteki 6535 sayılı Kanunla er ve erbaşların yaralan
maları halinde verilmesi öngörülen tazminat 200 lira
dan bin liraya kadardır. Bu kişilerin ölümleri halinde 
ise verilen tazminat sadece 2 bin liradır. 

Verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, nakdi taz
minatı düzenleyen 6535 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
ve günün koşullarına uygun hale getirilmesi zorunlu 
hale gelmiştir. 

Hükümet ve CHP Ankara Milletvekili Semih Er-
yıldız tarafından verilen Nakdi Tazminat Kanunu ta
sarılarında, tazminattan yararlanacaklardan, ölenlerin 
çocuklarına devlet parasız yatılı okullarında veya gi
derleri devletçe krşılanmak suretiyle diğer okullarda 

(1) 369 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir 

okuma olanakları sağlanacaktır. Ayrıca, yasadan ya
rarlanacaklara veya yasal mirasçılarına ödenecek taz
minatlar sembolik olmaktan çıkarılarak, günün koşul
ların uygun hale getirilecektir. 

Komisyonlardan geçen tasarılarda yasanın kapsa
mı bir parça genişletilmişse de, bize göre, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubuna göre yeterli değildir. Cumhu
riyet Halk Partisi ve Adalet Partisi Gruplarının an
laştığı şekliyle askeri ve sivil hâkim ve savcılar, vali 
ve kaymakamlar, cezaevi görevlileri, orman koruma
da görevli bölge ve koruma ekip şefleri, orman mu
hafaza memurları, belediye zabıta ve itfaiye teşkila
tında çalışanlar, çarşı ve mahalle bekçileri, köy koru
cuları da bu yasa kapsamına mutlaka alınmalıdır. 

iSayın milletvekilleri, canı pahasına insanların ha
yatını ve ulusal serveti korumaya çalışırken bu yolda 
yaralanan, sakat kalan, hayatını kaybedenlere, çıka
rılacak yasa ile verilecek tazminatların, onların ve ya
kınlarının duydukları acı ve üzüntünün tam karşılığı 
olmadığı kuşkusuzdur. Çıkarılacak bu yasa ile, yasa
nın kapsamına alınanlar ve yakınlarının acı ve üzün
tüleri bir parça hafifletilerek, onların mahkeme kapı
larına düşmeden hak alma olanakları sağlanacaktır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yasaya beyaz 
oy vereceğiz. 

Grubum ve şhsım adına Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz tasarının 
tümü üzerinde açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

IBen tasarı hakkında Sayın Genel Kurul üyelerinin 
'bazı tereddütlerini giderebilmek ve verilecek önerge
ler konusunda, uyanabilecek endişeler inli şimdiden 
karşılayabilmek için söz almış bulunuyorum. 

27 . 12 . 1977 tarihinde Sayın Süleyman Demire! 
imzasıyla Millet Meclisli ' Başkanlığına gönderilen 
Nakdi Tazminat Kanun Tasarısı, daha sonra 1978 
yılında değerli bir arkadaşımız tarafından yenilen
mek suretiyle komisyonlardan geçmiş ve Yüce Ge
nel Kurulun gündemine kadar intikal etmiştir. 

Türkiye'de 1968'lerde başlayan anarşik olaylar, 
her kesimden, her sınıftan, her gün onlarca vatanda
şımızın canını almalk suretiyle, anarşi kurban sayısını 
binlerin üzerine maalesef çıkarmıştır. Bu ölenler içe-
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risinde bir ayrım yapmak; «Şu ölen değerliydi bu 
ölen değersizdi» demek elbette mümkün değildir. Ama 
bu ölenler içerisinde, anarşiye kurban giden bu in
sanlar içerisinde öyleleri var ki, Devletin, bunların 
geride bıraktığı ailelerine şefkatle kucak açması, on
ların yetim çocukların* bağrına basması kaçınılmaz 
bir görev halini almıştır. Canını dişine takarak görev 
yapan polis, jandarma ve diğer güvenlik kuvvetleri, 
vatandaşın canını korumak için kendi canını ortaya 
koyan bu insanlar öldükten sonra görülmüştür ki, 
onların aileleri, çocukları başkalarının eline bakar bir 
hale gelmiştir. Sosyal devlet dediğimiz devletin buna 
mutlaka bir çare bulması lazım geldiği düşüncesin
den hareket eden Demirel Hükümeti, işte bu mak
satla 1977 senesinde bu tasarıyı Yüce Meclise sevk 
etmiştir. 

1968 - 1978 tarihleri arasında sadece jandarmada 
toplam olarak 621 vatan evladı canını kaybetmiştir. 
Bunların belki büyük bir kısmına, jandarmaya men
sup bu vatandaşlarımızın subay ve astsubaylarına 
Devlet tarafından, Emekli Sandığı tarafından ailele
rine birtakım gelirler bağlanmış; sakat kalanların ken
dilerine birtakım gelir bağlanmıştır. Ama sadece yap
mış oldukları hizmet için, o ana kadar yapmış ol
dukları hizmet süresi için bağlanan bu maaş ve veri
len bu tazminatın, onların anarşiye kurban gitmeleri 
yüzünden maruz kaldıkları zararı karşılaması düşü
nülemez. Devlet, görev verdiği, anarşi ile mücadele 
için görev verdiği bu insanları, onların geride bırak
tıklarını hiç olmazsa ölümlerinden sonra başkalarının 
eline bakacak halden kurtarmaya mecburdur. 

Tasarının ilk hali birtakım eksiklikleri beraberinde 
getirmektedir. Grup Başkanvekilleri ve grup temsil
cisi arkadaşlarımın yaptıkları görüşme sonucunda, 
bu eksiklikler, hemen hemen, günün şartlarını da dik
kate almak suretiyle giderilecektir; bu şekilde öner
geler hazırlanmıştır. Önergelerin de kabulüyle bu ta
sarı kanunlaştığı takdirde, görev şehidi olan bir in
sanın ailesine, yaklaşık bir rakamla 800 bin lira ci
varında bir tazminat ödenecektir. Bu tazminat ar
tan katsayılarla her yıl değişebilecek, günün şartları
na uyacaktır. Ayrıca sakat kalması halinde, kendisi
ne, hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yine kat
sayı dikkate alınmak suretiyle ayrı bir tazminat öde
necektir. Ölümü halinde geride kalanlara ömür boyu 
maaş bağlanacaktır. Bu maaş, ölen kimsenin herhan
gi bir şekilde ölümü üzerine ailesine, Türkiye'deki 
sosyal yardım kurumlarının bağlayacağı, Emekli San
dığının, Sosyal Sigortalar Kurumunun veya Bağ - Kur' 

un bağlayacağı gelirden ayrı olarak, ona ilâ
ve olarak ve hiçbir kesinti yapılmadan bağlanacak
tır. Bu şekilde ölen, şehit olan bir güvenlik görevli
sinin geride kalanı başkalarının eline bakar halden 
çıkarılacaktır. 

Bu tasarı konusunda gruplarımızın iyi niyetli yak
laşımlarını burada şükranla anmak isterim. 

Bu tasarının, 1.1.1968 tarihinden itibaren işlerlik 
kazanacak şekilde kabul edilmesi şeklinde verilecek 
önergenin de Yüce Meclis tarafından kabul edilme
sini istirham ediyoruz. 

!Bu şekilde, bundan evvel, 1968 yılında başlayan 
anarşi sebebiyle ölen insanların ailelerine de bugü
nün şartları içerisinde kanunun getirdiği imkânlardan 
istifade etme yolları açılmış olacaktır. 

Temennim şudur: inşallah bu kanun bundan son
ra uygulanmaya gerek kalmayacak bir kanun olacak
tır, İnşallah bundan sonra güzel Türkiye'mizde anar
şi ile mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize ve di
ğer vatandaşlarımıza herhangi bir tecavüz vaki olma
yacaktır. Ama, olduğu takdirde de, Devlet onların 
ve ailelerinin, hiç olmazsa maddi bakımdan yanında 
olacaktır. 

Ben değerli grup yöneticisi arkadaşlarıma, Hükü
met adına bu kanun tasarısı konusunda gösterdikle
ri iyi niyet sebebiyle teşekkürlerimi, şükranlarımı 
sunuyorum, Yüce Meclise saygılar arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hükümet. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Ça

lışkan; buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(içel) — Değerli üyeler, Adalet Partisi Grubu ve şah
sım adına saygılarımı arz ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda görüşül
mesine paslanan bu tasarı, kanunlaştığı takdirde, 1929 
tarihli Nakdi Tazminat Kanununun yerini almış ola
caktır. Verdiğimiz bu tarih dâhi bu tasarının kanun
laşmasında cemiyetimizin, nizamımızın, düzenimizin, 
Devletimizin ve bununla görevli personelin ne derece 
zaruri ihtiyaç içinde olduğunu göstermeye yeter, ka
naatindeyim. 

1955 tarihinde bu kanun bir tadile uğramakla 
'beraiber, o da 20 sene gibi bir eskilik ifade etmekte 
ve bugünkü ihtiyacına cevap verecek keyfiyette ve 
kemiyette değildir. 

Bu bakımdan, Yüce Meclisin huzurundaki bu ta
sarı, eski, ihtiyaca cevap vermeyen metnin, kanu
nun ortadan kalkmasını ve ihtiyaca cevap verecek hü
kümlerin getirilmesi neticesini verecektir. 
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Değerli milletvekilleri, sözlerimize başlarken şunu 
ifade etmeyi yerinde buluyorum: İnsanoğlu yaşarken 
iyi hareketlerin de sahibi olur, kötü hareketlerin de sa
hibi olur. Hele devlet baba açısından vatandaş ya
hut insan, iyi hareket yaptığı vakit mükafatlandırıl-
malı, ibötü hareket yaptığı vakit mücazatlandırılmalı-
dır. Yani bir insan mutlaka mezarının başında ebe
di istirahatgâhına tevdi edilirken, «Allah rahmet ey
lesin, iyi bir adamdı» yahut «iyi hizmetler vermişti» 
dercesine o safhayı, o tarihi mi beklemek lazımdır? 
İşte biz, o kanaatteyiz ki, insanoğlu iyi hareket etti
ği vakit, o anda mükafatını almalı, kötü hareket et
tiği vakit o anda mücazatına müstahak (görülmelidir. 

ıBu kanun, sosyal bir devlet olan Türkiye Cum
huriyeti (Devletinin, görevlilerine, hakkı olarak ver
diği imkânları cem eden bir kanundur, ihtiyaca ce
vap veren ıbir kanundun 

Değerli milletvekilleri, görev, güven ve asayişin 
sağlanması ve kaçakçılığın meni ive önlenmesine dair 
bir kanundur. İçerisinde bulunduğumuz şartlarda her
kes kabul eder ki, bu görev oldukça önemli ve tehli
keli ıbir görev haline gelmiştir. Bu görevi ifa ede
cek eşhasa, görevlilere devletin, yaralanma, saikat 
kalma ve ölümü halinde mirasçılarına ne vermesi la
zım geldiği hususu komisyonlarda müzakere edilmiş, 
ıbir noktaya getirilmiş; fakat itiraf etmek lazım ge
lir ki, elimizde bulunan tasarı metninde, bugünün 
ihtiyacına cevap verecek hükümler açısından eksik
lik, azim eksiklik vardır. Şükranla yad ederiz ki, par
ti grupları bu konuyu gecikmeden, zamanında ele al
mış ve ittifakla imzaladıkları tekliflerle, günün ihti
yacına uygun tarzda kanunun çıkmasına (büyük hiz
met ve katkıda bulunmuş oluyorlar. Acizane tebrik
lerimizi, şükranlarımızı; bu konuda sırf iyiniyetini 
ifade eden eşhasa, değerli üyelere tebriklerimizi, şük-

> ranlarımızı arz ediyoruz. 

Değerli üyeler, yürürlükteki kanunun bir hükmün
den bahsederken ne derece önemli bir boşluğun dol
duğu ortaya çıkar. Bilhassa küçük rütbeli ve asayişle 
görevli eşhasın yaralanması, 'halinde 200 lira, hin 
lira civarında tazminat alacağına dair hüküm var. Bu, 
bugünün şartlarında bir kelime ile gülünçtür. Bu, hiz
meti gören, yaralanma derecesinde bu hizmeti gören 
şahısla bir nevi alay etmedir. Halbuki Devletin alay 
etme değil, onu şefkatle bağrına basması zarureti 
vardır. 

Değerli üyeler, bu kanunun bu nedenlerle 6535 
sayılı Kanunla değişik 1475 sayılı Kanunda, yara
lanma halinde 8 maaşa kadar verilmesi öngörülen 

tazminat miktarının 12 maaşa kadar çıkarılması, er 
ve erbaşlar için de yine bu nispetlerde artırılması, 
elinizdeki tasarı metinlerinde var. Fakat, tekliflerde 
Ibunların dalha uygun miktarlara çıkartılması şeklin
de metinler var. Biz, Adalet Partisi Grubu olarak, 
bu metinlerin hazırlanmasında şeref hissesi geçen di
ğer grup mensupları gibi, kendi şeref, hissemize sa
hip çıkıyoruz. Teklif edilen tasarı metinlerindeki de
ğişikliklerin kabulü istikametinde rey kullanacağımızı 
da arz ederim, 

Değerli arkadaşlar, burada bir önemli nokta da
ha var. Paranın değeri gittikçe düşüyor; insanın ha
yat şartları altında ezilmesi var. Bir de, ölüm halinde 
bu görevi yapanların mirasçılarının ne olacağı me
selesine bu tasarı çare getiriyor; çocuklarının okutul
ması, kalan mirasçılarına kaydı hayat şartıyla maaş 
bağlanması gibi. Yani, şu huzurunuzdaki metin, be
şeri imkânlar nispetinde, eski bir tabirle, efradını 
cami, ağyarını mani hale Yüce Meclisçe getirilmiş
tir. Kabulü istikametinde Meclisin reyini izhar bu
yuracağına inanıyoruz ve buna layık görmekteyiz. 

Bu arada bir düşüncemizi ifade etmeden geçmek 
mümkün değildir. 

Kendisine asayiş ile, kendisine güven ile nizam 
için görev verilenler bu teminata müstehak; ama şöy
le bir boşluk var; buna rağmen, reylerinize layık 
gördüğümüzü Söylememize rağmen, bu tasarıda bir 
boişluk var. Temenni ediyoruz ki, ileride Yüce Mec
lis bu boşluğu da dolduracaktır. O boşluk şudur de
ğerli arkadaşlarım : Polis, jandarma, itfaiyeci veya 
korumacı bununla görevli, muvazzaf; ama öyle bir 
an geliyor ki asayişte bir olay zuhur ederken, bir 
çığlık, bir imdat, bir halin zuhuru karşısında bizim 
insanlarımız, Türk insanı müşfiktir, yardımsever; 
bu vazifem midir, değil midir diye tereddüt etmeden 
elini uzatır, hayatını tehlikeye atar. Böyle bir çığlık, 
böyle bir yardım karşısında kendisini tehlikeye atan 
sivil ,şahıs için burada bir teminat yok maalesef. 

Değerli milletvekili arkadaşlarımızı bu konuyu dü
şünmeye davet ettik, kendileri de izhar buyurdular. 
Düşündük; fakat tasarının bu safhasında bunun ça
resini bulamadık. Öyle bir sınır çıkıyor ki, âdeta 
namütenahi. Devletin imkânı açısından zaruret ve 
işin müstaceliyeti açısından bunu tedvin etmeye im
kân bulamadık, tasarı şekline getirmeye imkân bu
lamadık. Temennimiz odur ki, fahri olarak bir ola
yın zuhuru halinde güvenlik kuvvetlerine veya mağ
dur imdat çığlığını basan bir insana kendi gönlün
den yardıma koşan, kendisini tehlikeye atarak, yara-
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lanacak, sakat kalacak veya ölecek tarzda yardım I 
eden sivil kimseye de, kendisine görev verilmemiş; 
fakat görevli kadar, belki de yerine, haline göre on- I 
dan da ziyade hizmet yapan bir şahsa da devlet şefkat I 
elini uzatmış olsun. I 

Bu tasarıda bu (boşluk elan mevcuttur. Ama te- I 
menni ediyoruz ki, bu kanunun tatbikatında, ileride, I 
ibu boşluk doldurulacaktır. Bu temennimizin zapta I 
geçmesinde fayda gördüğümüz için arz ediyoruz. I 

IBu tasarı ihtiyaca cevap verecek durumdadır. I 
Maddelerin konuşulması halinde, gerektiğinde, görüş- I 
lerimizi yegân yegân arz edeceğiz. I 

Grubum ive şahsım adına saygılarımı teyiden arz 
ediyorum. I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına ıSayın Korkut 

Özal; buyurunuz efendim. I 
IMSP GRUBU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu

rum) — Muhterem Başkan, değerli üyeler; I 
Görüşmekte olduğumuz Nakdi Tazminat Kanu- I 

nu uygulamasını değiştirmeyi hedef alan tasarı aslın- I 
da bir ihtiyaçtan doğmuştur. Daha evvel 1475 sayılı I 
Yasa ile düzenlenmekte olan nakdi tazminat konusu I 
bilalhara 6535 sayılı Kanunla tadil edilmiştir. Ne var I 
ki, gerekçede de ifade edildiği gibi, 6535 sayılı Ka- I 
nun Türkiye'nin bu konudaki hızlı değişmelerine ayak I 
uyduracak bir nitelik ve nicelik taşımadığı için, bu- I 
rada yeni bir kapsam ve yeni bir miktar ve şart I 
değiştirme yapılması zarureti doğmuştur. I 

Zannediyorum gittikçe ibüyüyen ve derinleşen I 
anarşi karşısında alacağımız tedbirler demeti içinde I 
Ibunun da önemli ıbir yeri vardır. Aslında ibizden ev- I 
vel de konuşan grup sözcülerinin ifade ettikleri gibi, I 
anarşinin kontrolünde bir nevi pasif tedbir olan bu I 
tedbir meseleyi çözmede güçlü bir unsur değildir; I 
Fakat, sosyal devlet anlayışı ive devlet uğruna yapı- I 
lan hizmetlerde karşılanan zararların kâmil bir ma- I 
nada karşılanması konusunun her gün biraz daha I 
iyi idraki böyle bir kanunun tedvin edilmesini gerek- I 
tirmiştir. Zannediyorum 4 tamda düzenleme ihtiyacı I 
doğduğu için Iböyle bir kanun Yüce Meclisin huzu- I 
runa gelmiş bulunuyor. I 

Bunlardan birincisi, kapsamın iyi tarif edilmesi, I 
kimlere nakdi tazminat verileceğinin iyi tarif edil- I 
mesi ve belli kurallara bağlanması; I 

İkincisi, verilecek nakdi tazminat tutarlarının bel- I 
li Ibir esnekliğe kavuşturulması ve yalnız esnekliğe ka- I 
vuşturülmakla yetinilmeyip, bunların ihtiyaçlara ce- I 
vaip verecek bir seviyeye 'yükseltilmesi; J 
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Üçüncüsü, bunun uygulama şartlarının rahatlan-
dırilması ve en nihayet de, uygulamadaki farklılık
ların »bir düzenleme ile standart (mütecanis) hale 
getirilmesi. 

Bu sebeplerden dolayı böyle bir kanun ele alın
mış bulunuyor. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; burada bir husu
sa işaret etmek istiyorum. Bu kanunun ıMeclis önüne 
gelişinin şöylece bir kronolojisini yaptım. Bu kanuna 
esas teşkil eden tasarı 1975 senesinin Ağustos ayının 
4 ncü (günü, yani takriben 4,5 sene önce o zamanki 
Hükümet tarafından kabul edilmiştir. 4,5 sene evvel 
kabul edilen hükümet tasarısı, bundan ti 1 gün sonra, 
15 Ağustos 1975 tarihinde Yüce Meclise sevk edil
miştir. 15/8.1975'den sonra bu kanunun üzerinde hiç-
ıbir işlem yapılmamıştır. Nereye kadar? Bu kanun 
tasarısı 1977 seçimleriyle kadük oluncaya kadar. 
Sonra, 1977 senesinde işbaşına gelen Hükümet tek
rar yenilemiştir, kadük tasarıya sahip çıkmıştır. Fakat 
ondan sonra da gene 1 sene kadar tasarı üzerinde 
ıbir işlem yapılmadığını görüyoruz. 

Tasarı ilk defa 1978 senesinin Mayıs ayının 11 nci 
igünü Milli Eğitim Komisyonunda görüşülüp kabul 
ediliyor. Yani ilk şevkiyle arasında şöyle böyle 3 se
ne vardır. Burada Yüce Meclisin dikkatini bu nok
taya çekmeyi zaruri görüyoruz. Türkiye'nin bu ka
dar önemli olduğu iddia edilen bir meselesinde ve 
anarşinin hızla tırmandığı 'bir ortamda, anarşi ile 
mücadele edecek kolluk kuvvetlerine ve güvenlik kuv
vetlerine belli bir rahatlık getirecek bir tasarının daha 
komisyonlarda müzakeresi 3 sene gibi bir zaman kay
bına valbeste olmuştur. 

Burada Sayın Başkanlığın ve değerli üyelerimizin 
dikkatini çekiyorum; acaba daha hızlı çalışacak bir 
yöntem bulamaz mı bu Yüce Meclis? Acalba .günde
mimizi, bazı korumalarla, bazı çok zaman alan ve 
hiçbir faydası olmayan şeylerden ayıklayarak, güçlü 
'bir mesele çözme yöntemine girilemez mi noktasına 
da burada işaret etmekte yarar görüyoruz. 

1,1.5.1978'de, yani şöyle böyle 2 seneye yakın bir 
zaman önce Milli Eğitim Komisyonunda kabul edi
len bu tasarı sonra Milli Savunma Komisyonuna gi
diyor; takriben 6 ay sonra da Milli Savunma Komis
yonundan çıkıyor; 1979 senesinin 1 nci ayının 9 ncu 
günü, 

Oradan hemen İçişleri Komisyonuna gidiyor. Ora
da da fazla oyalanmadan Şubat ayının 22'sinde çıkı
yor. Plan Komisyonundan çıkışı da bir 4 ay dalha 
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alıyor ve Haziran ayınım 12 nei günü Plan Komis
yonunca da, kabul ediliyor. 

Plan Komisyonunca kalbul edilen bu teklif eğer 
kendi haline bırakılsaydı, daha aylarca, hatta yıllar
ca sonra, belki, gündemimize gelmezdi. Milli Sela
met Partisi Grubunun bir girişimi ile bunlar, öne 
alınması öngörülen bazı tasarılar olarak şimdi huzu
runuza gelmiş bulunuyor. 

Tasarı ne getiriyor? Tasarı, esas itibariyle, öngö
rülen birtakım aksaklıkları ortadan kaldırıcı yapıda-
dır« 

ıBurada yalnız bir hususa da işaret etmek istiyo
rum : Tasarının (komisyonlarca kalbul edilen gerek
çesinin bir yerinde aynen şöyle 'bir ifade var : 
«Hazine aleyhine açılacak davaları büyük ölçüde azal
tacağı» söyleniyor gerekçesinde, ki bu gerekçe de az 
çbk komisyonlarca benimsienmiştir. 

Yargının bağımsızlığı ve her vatandaşın yargıda 
dava açma, dava ikame etme serbestliği karşısında bu 
gerekçenin bu kısmına katılmak mümkün değildir. 
Bunun zabıtlara geçmesinde yarar gördüğüme işaret 
etmek istiyorum. Yani, bu Nakdi Tazminat Tasarısı 
çıktığı zaman, belki mabkemelere aşılacak davalar 
azalabilir; fakat bu davaları azaltma amacıyla bir ge
rekçe yapılması veyahut gerekçenin ağırlığının buna 
istinat ettirilmesi, bence bizim genel anlayışımızın dı
şına taşar, anayasal sistemin dışına taşar. 

ıBu bakımdan biz, bu Nakdi Tazminat Kanunu 
Tasarısının anagerekçesinin, Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu şartlarda ihtiyaçlara cevap veremediği 
açıkça ortaya çıkan bir yasanın bugünün şartlarına 
uydurulması ihtiyacından doğduğunu benimseyerek 
bu hususta kanaatimizi ifade ediyoruz. 

Tasarı, bütün, ilgili 4 komisyonun da bazı ufak 
itirazlar dışında ittifakla kalbul ettiği gibi, ihtiyaçları 
karşılamış görünüyor, ihtiyaçların başında, «kapsam*», 
iyi tarif edilmiş bir kapsam olmuştur ve devlet teş
kilatı içinde hayatını veya sağlığını veya iş görme 
gücünü büyük ölçüde yitirenlerin geride bıraktık
larına veya kendilerine bir geniş kapsam içinde güçlü 
bir yardım imkânı bu tasarıyla getirilmektedir. 

İkincisi, miktarlar bakımından da ihtiyacın iyi bir 
şekilde karşılandığı kanaatindeyiz. Çünkü miktarlar 
daha evvel'bazı sabit rakamlara bağlanmışken, mesela 
500 lira, bin lira, 2 bin lira gibi, şimdi burada bütün 
miktarların bir nevi eşel - mobil sistemine bağlandı
ğını görüyoruz. Belli kadro değerlerine ve bütçe ka
nunlarıyla, her sene tarif edilen temel memurlar için 
uygulanan katsayıya bağlandığını görüyoruz, ki zan

nediyorum bu ikisinin bir arada kullanılması burada 
gerekli eşel - mobil esnekliğini miktar bakımından 
verecektir. 

Şartlar bakımından da bu yasa bir esneklik getir
mektedir. Bu esneklik bir yönetmelikle, bunun uygu
lamasının tarif edilmesine bağlanmakla sağlanmıştır. 
Bu yönetmelik de ilgili, vazife gören Hükümetçe çı
karılacağına göre, şartlara uymadığı görülen bazı hu
susların daima yenilenmesi ve şartlara uydurulması 
da yönetmelik aracıyla sağlanacaktır. En son uygula
mada da tecanüsle yine ilgili bütün bakanlıklardan 
teşekkül edecek bir komisyonun bu yönetmeliği ortaya 
koymasıyla sağlanmış görünmektedir. 

Bütün bu özellikleriyle Nakdi Tazminat Kanunu 
Tasarısının bugünkü şartlarımız içinde faydalı bir 
hizmete yapacağına Grubumuz olarak inanıyoruz. Bu 
kadar gecikmiş olmasından dolayı, biraz evvel ifade 
ettiğim gibi, ilerideki çalışmalar için faydalı olaca
ğına inandığımız bir noktaya işaret etmenin yanında, 
bu kanuna ve kanunla bugün getirilen şartların ya
rarına, inanıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin hizmetini görürken canını 
veya bazı melekelerini, imkânlarını kaybeden devletin 
görevlilerine Devletin bu şekilde yardımcı olmasını 
da modern devlet anlayışı ve sosyal devlet kavra
mıyla tamamen uyuşumlu gördüğümüze de işaret et
mek isterim. 

Bütün bu düşüncelerle Milli Selamet Partisi Gru
bu olarak bu tasarıyı destekliyoruz ve bu tasarı hak
kında beyaz, kabul oyu kullanacağımızı Yüce Mec
lise saygıyla arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Milliyetçi Harekete Partisi Gru'bu adına Sayın 

Kocal, buyurun1 efendim. 

MHP GRUBU ADINA TURAL KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın m'illetevek illeri; Milli
yetçi Harekelt Partisi Grubu ve şaihsım adına sizleri 
hürmetle selamlıyorum. 

1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ve bu Ka
nunun 1 ve 2 ncü maddelerini değiştiren 6535 sayılı 
Kanunun, şu anda Yüce Meclfeite müzakeresini yap
maktayız. 

Hemen şunu ifade etmek asterim k'i, bundan tah
minen üç hafta evvel devamlı olarak Türkiye'deki 
anarşinin önlenmesi ve bu anarşiye bir «dur» diye
bilmek liçiin birtakım kanunları burada görüştük; 
Derniekîer Kanunu, Polis Vazife ve Selafoiyeiti Ka-
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nunu vesaire... Benim ve MMTyeltçi Hareket Partisi
nin kanaati odur ki, şu görüşülmelk'te olan Nakdi 
Tazminat Kanunu üç haflia görüşülen o anarşii ka
nunlarından daha da fazla yararlı, Türkiye'de anar
şiyi önleyecek bir kanundur. Çünkü, anarşinin kur
banı olan ve kanunda bahsedilen, ister Ordu mensu
bu olsun, isterse güvenlik kuvveltileri, polis mensup
ları olsun, daimi olarak söyledikleri, yaşadıkları ve 
tiaJtibik ettikleri husus şu oluyordu : «Ben bir kör kur
şuna gidiyorum; fakat bana hiçbir surette balkan 
yok; çoluk çocuğum sefil, aç ve perişan olarak ka
lıyor.»' Veya ölüm ölmüyor, ama yaralanma oluyor, 
salkat kalıyor; çalışamayacak durumda sakat kaldı
ğında da, şayet o memur, o polis arkadaş üç senelik 
veya iki senelik 'bir polis memuruysa, emekli maa
şının durumu perişan ve şu kanuna göre de alacağı 
para en fazla bin lira; haliyle bu sefil ve acıklı hal
ler, kendisini vazifesinde çalışamaz, inançla çalışa
maz, hizmet edemez bir tuitum içerlMnde bırakıyor
du. 

Bu kanunun kabulü halinde muhakkak ki dla'ha 
da fazla aşkla bu anarşiyi önlemek için mücadele 
edeceklerine ve daha :iyd bir duygu içerl'slnde çalışa
caklarına şahsen inanmaktayız. 

'Benden evVel konuşan Sayın Milli Selâmet Par
tisi sözcüsünün de ifade ettiği gibi, bu kanun teklifi 
1975 yılının 8 ncl ayında, zamanın hükümeti tarafın
dan tasaırı olarak verilmiş; 1977 seçimleriyle orsadan 
kalkmış; tekrar yenilenmiş ve nihayet 12 . 6 . 1979 
tarihinde en son komisyondan da geçmek sureciyle 
Ve Milli Selâmet Partisinin talebiyle, İçtüzüğün 
19 ncu maddesine Islfiinıa'den Genel Kurula gelmiş ve 
bütün milletvekillerinin oybirliğiyle bu Kanunun bir 
an evvel görüşülmesi kamrlaşltırıîmışltı. 

Simidi bu Kanunu görüşüyoruz. Bu Kanunun 
maddelerini teker teker izah etmeme lüzum görmü
yorum, hepimtiz okuşumuzdur zaten; fakat değiştiril
mesi icap edeni madde 2*dekl kapsamda «Bu Ka
nun, jandarmaya mensup veya jandarmada görevli su
bay, astsubay, uzman jandarma, erbaş ve erleri, si
vil memur ve işçilerle, polis ve gümrük muhafaza 
amir ve memurlarını, çarşı ve mahalle bekçilerini, 
köy korucularını, güven ve asayişlih korunmasıyla gö
revlendirilen aslkeri 'birliklerin sulbay, astsubay, uz
man çavuş, sivil memur, işçi, erbaş ve erlerini güven 
ve asayiş konusunda hizmetlerinden yararlanmada 
zaruret görülen ve kendilerine bu amaca dönük gö
rev verilen sivilleri1 kapsar» denilmektedir; kapsamı 
bu. 

Aynı görevli yapan, hatta bazı hallerde bu kap
sam içerisine alınanlardan' da çok dalha 'büyük tehli
kelerle karşı karşıya kalan orman muhafaza memur
larının bu 'kapsam içerisine alınmayışım biz MHP 
Grubu olarak, noksan olarak mütalaa ediyoruz ve 
orman muhafaza memurlarının da bu kapslaJm İçeri
sine alınmasında büyük yararlar görüyoruz. 'Bu ne-
d'enlle Grubu'muzca, orman muhafaza memurlarımn 
da kapsamın içerisine alınmasını temin için bir 
önergemiz vardır. Bu önergemizin Yüce Meclis ta
rafından kabul buyurulmasını istirham ediyoruz ve 
önergemi de Sayın Başkana takdim ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü maddede, ister 
yaralanma - Allah göstermesin, inşallah bundan böy
le bu gi'bıi hadiseler son olur - ister ölüm halinde nfâ 
'kadar tazminat ödeneceğini ifalde etmiş ve çok güzel 
dile getirilmiş, tespit edilmiş; miktarlarını tekrarla
maya lüzum yok; ama, bir evvelki mevcut kanunda 
en büyük tazminat 1 Û0Q lira idi. 1 000, lira artık 
bugün bir arkadaşınla, iki arkadaşınla bir lokantaya 
gittiğin vakit dahi yetmez durumdadır. Şimdi burada, 
Allah göstermesin, bir ölüm vukuunda ödenen mik
tar değişik olmakla beraber, 1 nei derecedeki bir 
memurun aldığı brüt maaşın 30 katı kadar olmakta
dır ki, hiç değilse böyle bir ölüm vukuunda ölen ki
şinin geride kalan yavrularına, eşine, çoluk çocuğu
na birazcık olsun yaşama imkânım verir ve tasvip 
ediyoruz. 

4 ncü maddede de, bu yaralananların ve çürüğe 
çıkanların alacakları tazminatın kaç kat olacağı mad
dede ayırım olarak yapılmış; aynen katılıyoruz. 

6 ncı maddede ve diğer maddelerde de, yalnız 
emniyet teşkilâtı değil -meselâ 4 ncü maddede 657 
sayılı Devlet Personel Kanununun 926 Sayılı Kanun
la Değişik 130 ncu maddelerinde- Ördü mensuplarıy
la da ilgili olan hususlar belirlenmiş; aynen katılıyo
ruz, doğrudur ve geçerlidir. 

Fazla vaktinizi almak istemiyorum; yalnız, bu 
kanunun 10 ncu maddesi üzeninde de biraz durmak 
ihtiyacım hissettik Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
olarak. 10 ncu maddesi yürürlük maddesidir. Yürür
lük maddesi, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, «Kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer» diyor. Yani, bu 
kanun Meclisten bugün geçtiği takdirde, Senatodan 
geçecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızca onaylandık
tan ve Resmi Gazetede ilan edildikten sonra yürür
lüğe girecek; ancak bundan sonra yaralanan, ölen, 
sakat kalanlara bu ücretlerin verilmesine imkân ver
miş olur. Halbuki bugüne kadar hakikaten bu sebep-
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İte aç, şefi, perişan olmuş birçok ordu mensubumuz, 
polis arkadaşlarımız vardır ve Türkiye'de de anarşi
min başlangıç tarihinde bütün Parlamentonun, bütün 
Türk Milletinin hemfikir olduğu 1968 yılı olduğuna 
göre, biz bu yürürlük maddesinde de Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu olaralk bir değişiklik önerıgesıi ve
riyoruz ve talebimiz de «Bu Kanun 1.1.1968 tarihin
den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer» diyoruz. 
Bu teklifimizin de Yüce Meclis tarafından kabul bu-
yurulacağına inanarak teklifimizi veriyoruz ve des
teklenmesini istirham ediyoruz ve bu değişiklik öner
gesini de Sayın Başkanımıza takdim ediyorum. 

Değişiklik önergelerimizin kabulü halinde, ka
bul edilmese dahi -ki kabul edilmesi arzumuzdur, 
bütün Meclisin de arzusu olduğuna inanıyoruz- Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak bu Nakdi Tazminat 
Kanunu Tasarısına olumlu oy vereceğimizi belirtir
ken, neticenin de hizmet anlamında çalışırken şehit 
olan ordu mensuplarıyla, polislerimizin ailelerine, ya
ralanmaları halinde bütün dostlarımıza ve vatanse
ver memleket evlatlarına şimdiden hayırlı olması di
leğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Kocal. 
Şahsı adına Sayın Şükrü Bütün. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Lütfü BrzurumluoğJu. 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUıMLUOĞLU (Yoz

gat) — 1 ve 2 nci madde üzerinde söz istedim. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Başoğlu, buyurunuz, 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş-

ıkan, değerli arkadaşlarım; 
Büyük bir boşluğu dolduracak olan bu kanun 

tasarısı üzerinde, uygulamada yanlışlıklara meydan 
vermemesi bakımından bir iki konuda hiç değilse, 
Komisyonun, 2 noi maddede ve 3 ncü maddede ge
çen deyimlerden, işçiler için ne anladığının açıklan
masını rica edeceğim. 

2 noi maddede, kanunun kapsamında işçilerin de 
olduğu kaydedilmektedir; fakat ifade biraz karışık 
yazıldığı için gerekli açıklığı getirmemektedir. Mese
la birinci cümlenin sonuna doğru, «işçileri» deyimi 
vardır; fakat «Tekel hizmetlerinde çalışan amir ve 
memurlar» denildiği halde, «İşçiler;» ifadesi yoktur; 
Belediye hizmetlerinde görevli olan memurlardan 
söz edilmektedir, yine burada, «işçiler» deyimi geç
memektedir, Oysa, her iki hizmette de gerektiğimde 
işçilerin de çalıştırıldığı bilinmektedir. Yine bu 2 nci 
maddenin son kısmına doğru genel ifade olarak «İş
çi» deyimi vardır; faikat bunlar, bu kurumların tü

münde çalışan işçileri mi, yoksa belli kurumlarda 
çalışan işçileri mi kapsamaktadır, bana göre pek açık 
değildir. 

3 ncü maddede, tazminatın hesaplanmasında 657 
sayılı Kanunun esas alındığı görülmektedir. Oysa, 
bildiğimiz gibi işçiler 657 sayılı Kanuna göre ücret 
almaonatofcaldiirtor, keınldi isitaıtütflarine göre ücret aüımıaktar> 
dırlar. İşçilerden, bu kanunun kapsamına girecek 
olanlar ve tazminat alacak olanların tazminatları 
hangi esaslara göre hesaplanacaktır? Bu da pek bel
li değildir. 

Bu kanun bu haliyle gerçekleşiir ve yürürlüğe gi
rerse, tatbikatta olabilir ki, bazı uygulayıcılar için, 
her ne kadar 2 nci maddede «İşçi» deyimi varsa da, 
tazminat kısmında ve diğer kısımlarda bu deyimler 
geçmediği için yanlışlıklara sebep olabilir ve işçiler 
657 sayılı Kanuna göre ödeme yapılmadığından söz 
edilerek tazminat hakkından mahrum edilebilirler. 

Bu bakımdan Sayın Komisyonun bu konuda, 
tutanaklara geçmesi ve uygulayıcılara kolaylık göster
mesi bakımından açıklamada bulunmasını yararlı 
görüyorum. 

Tasarının kanunlaşmasıyla hayırlı olmasını te
menni ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bıaşoğlu. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Teklif sahi

bi olarak. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

H. SEMlH ERYILDIZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Nakdli Tazminat Yasasının Meclisimizde görüşül
meye başlamasından dolayı, Komisyonda değerli 
katkıları olan arkadaşlarımıza, Hükümetimize ve siz
lere teşekkür ederiz. 

Bu kanun hazırlanışı sırasında eklenmesi düşü
nülen orman korucularının, belediye zabıta ve itfai
ye mensuplarının da yasa kapsamına alınmasını sağ
layacak değişiklik önergeleri, Hükümetin ve grupla
rın önerisiyle yeri geldiğinde değişiklik önergeleri 
olarak verilecektir. 

Aslında, terörün hem devlet kesiminden, hem de 
sivil insanlar arasından aldığı kurbanlarla ilgili bir 
mekanizma geliştirmek gerekiyordu. Bununla ilgili 
tartışmalar yapıldı; faikat bir somut ortam, bir kri
ter bulunamadığından, bununla ilgili bir eksiklik var
dır. Bu arada yine önergeler arasında, sivil olarak 
kamu hizmetinde kullanılanlar arasında geçecek olan
lardan birinin şimdiden altını çizmek istiyoruz: Kö-
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yümüzde veya mahallemizde muhtar olarak bir ara
maya katılmak zorunda olan, yasa gereği aramalara 
götüren muhtarlarımız bu tür anarşik olaylardan ya
rarlanabilecektir. Bu değişikliği de Meclisimiz kabul 
ettiği takdirde, muhtar ve diğer sivil görevlilerin de 
terör olaylarına karşı bir toplumsal güvence altına 
alınması sağlanmış olacaktır. 

Yasa görüşmelerinin ülkemize ve ulusumuza ha
yırlı olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim. (CHP ve MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryıldız. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 

Amaç : 
Madde l.; — Barışta güven ve asayişin korunma

sı, kaçakçılığın men ve takibi görevlerini üstlenen ki
şilerin bu görevleri sırasında ve görevlerinden dola
yı herhanigi bir surette yaralanması, bu yüzden sa
kat kalması veya ölümleri halinde ödenecek nakti 
tazminattın uygulama, esas ve yöntemleri bu Kanun
la düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon-
guldak) — Efendim, kanunun başlığı ile ilgili bir 
önerge olması lazım, onu atlamayalım. 

BAŞKAN — Onu en sonunda düşüneceğiz efen
dim, tabii dikkate alıyoruz. 

1 nci madde ile ilgili olarak AP Grubu adına Sa
yın Çalışkan, buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(tçel) — Değerli üyeler; 

Huzurunuzda görüşülmekte olan Nakdi Tazminat 
Kanunu Tasarısı hakkındaki Kanunun 1 nci madde
si amaç sınırlarını çizmeye matuf hükümler taşıyor. 
«Barış vasatında, güven ve asayişin korunması, ka
çakçılığın men ve takibi görevlerini üstlenen kişile
rin, bu görevleri sırasında ve bu görevlerinden dolayı 
herhanigi bir surette yaralanması, bu yüzden sakat 
kalması, veya ölümleri halinde ödenecek nakdi taz
minatın uygulama esas ve yöntemleri bu kanunla 
düzenlenir» şeklinde bir çerçeve çizilmiştir; amaç 
böylece gösterilmiş oluyor. 

Burada eksiklik var mı diye düşünüldüğünde bir 
nokta göze çarpıyor; fakat bu da bir değişiklik tek-
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lifi ile dolduruluyor. Meclis Başkanlığına verilmiş 
bulunan bu teklif, Yüce Meclisçe kabul edildiğinde, 
amaç konusunda maksada uygun sınırların içine, 
muhtevada maksada uygun unsurları taşımış olmak 
üzere tanzim ediliyor. O da şu: «Silah da dahil ol
mak üzere her türlü kaçakçılık» tabirini buraya mon
te ediyor, verilmiş bulunan bir önerge. Gerçi kaçak
çılık «Kaçakçılığın men ve takibi ile;» sözleri de ay
nı maksadı ifade etmekle beraber biraz daha mese
leye açıklık getirmesi bakımından teklif daha yerin
dedir, 

Ayrıca, bu madde metninde, «Bu görevleri sona 
ermiş olsa bile, bu görevleri nedeniyle yaralanan, sa
kat kalan veya ölen» terimleri vardır ki, bu ihtiya
cı şu kısa geçmişte cemiyeti rahatsız eden olayların 
ifade ettiği ihtiyacı karşılamak üzere yerinde olmak, 
tam yerinde monte edilmek üzere yapılan bir teklif
tir. Meselâ, bir görevli, görevini yapmış, emekli ol
muş veya muayyen bir görev için çağırılmış, onu yap
mış; istifa etmiş, o görevden aynlmış; ama o göre
vin ifasından hıncı olan eşhas ve anarşist gruplar 
onu kollayarak, işyerinde veya başka bir tarzda öl
dürmeye, yaralamaya veya sakat kalmaya mahkûm 
eden bir tecavüze maruz kılabiliyorlar, tşte, bu hal
lerin ihtiyacına cevap olmak üzere bu ifadeler bura
ya monte edilmiştir. 

Grubumuzun görüşü odur ki, bu 1 nci maddenin 
değişikliğine dair grupların müşterek imzasını taşı
yan teklif metni daha yerindedir; Grubumuz bu is
tikamette oy kullanacaktır. 

Saygılarımı teyiden ifade ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Şükrü Bütün. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Şükrü Bütün, şimdi sizin bir 

önergeniz var, bir söz isteminiz var : «369 - 262 - 271 
375 - 378 - 136 - 249 - 352 - 365 Sıra Sayılı kanun 
tasarı ve tekliflerinin tümü ve maddeleri üzerinde 
söz istiyorum» diyorsunuz. 

Şimdi, bu bir nevi, bütün kanun tasarılarına am
bargo kaymak gibi bir şey oluyor. Müsaade ederse
niz, ben bunları nazara almayacağım. Çünkü Başkan
lığı daha fazla meşgul ettiği için işler de geri kalıyor. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Erzururnluoğlu. 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yoz

gat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Bu kanun tasarısı tçiişleıri Komisyonuna geldiği 
zaman, içişleri Komisyonunda, bu kanunun gerek 
amacına, gerekse kapsamına7 giren bazı kanun tasa
rısının esbabı mucizesinin başında belirtilmiş oldu
ğu veçhile, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görev
lerinden dolayı yaralanan, sakatlanan ve ölenler liçin 
kanun amaç ve kapsamının noksan olduğunu gör
dük ve bizzat meşgul olmak suretiyle, bazı arkadaş
larımla birlikte bir komisyon kurarak, bu nevi, ha
zarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men 
ve takibi ile ilgili görevlerinden dolayı yaralananlar, 
sadece kamun, yani 1929'da çıkan ve 1955 yılında da 
likineıi defa tadil edilen kanunun esas amaç ve kap
samınım dışında bırakılan birçok görevlilerin mevcut 
olduğunu gördük. Mesela, bunlardan, bu kış günle
rinde dahi, ıssız ormanlarda kaçakçılık yapan kaçak
çılarla mücadele eden, hatta bu hususta canını veren 
orman muhafaza memurlarıyla, orman korumasın
da görevli amir ve memurların ölülerinin bahara ka-' 
dar kaldırılamadığı, karlar altında kaldığı da vaki dür. 
Bunları, Anayasamızda yer alan orman kaçakçılığı 
hakkındaki, orman kaçakçılığı suçlarının affedilme
yeceğine kadar varan bir zihniyetle, yani Anayasamı
zın zihniyetiyle kabili telif görmediğimizden dolayı, 
evvela orman korunmasında görev alan bakım me
murları falan da dahil olmak üzere, amir ve memur
larının da bu kanunun amaç ve kapsamına girmesi 
gerekir. 

iBir de, ıbizim hazarda güvenimizi sağlayan, hepi
mizin güvenini, Allah göstermesin, bir yangın çıktı
ğı zaman belediye itfaiye erleri geliyor koşa koşa, 
orada canını feda edenler var; bunlara, ölenlerin ge
ride bıraktığı zavallı yetim ve dullarına ve yarala
nanlara, aynı zamanda da sakat kalanlara bir şey 
vermediğiniz takdirde sosyal davanın hallinde, kanu
nun kapsamının ve amaçlarının noksan olduğunu gö
rerek, içişleri Komisyonu 1 ne i maddeyi ve biraz 
sonra sıöz alacağım, üzerinde konuşulmaya geçildi
ği zaman, 2 nci maddeyi esaslı bir değişikliğe tabi 
tutmuştur. Bu değişiklik, barışta güven ve asayişin 
(korunması, her çeşit kaçakçılığın men ve takibi ile, 
orman koruma ve belediye itfaiyelerinde yangın sön
dürme görevlerini üstlenen kişilerin, bu görevleri sı
rasında veya görevlerinden dolayı herhangi bir su
rette yaralanması ve sakat kalması halinde, bunun, 
kanunun amacına girmesini zaruri gördük. Aldık; 
fakat, baktık Milli Savunma Komisyonu metninde 
yok. Plan Komisyonu her nasılsa bunu da kanunun 
amacından ve kapsamından çıkardı. İçişleri Komis
yonundaki esası da, eski bir tabirle, ağyarını mani 

etrafını cami olmak üzere hazırlanan metni kuşa dön
dürmüş oldu. 

Bu bakımdan ben ve arkadaşlarımla birlikte 1 
nci maddenin amacına, aynen İçişlerıi Komisyonunda 
olduğu veçhile, orman koruma ve belediye itfaiyele
rinde yangın söndürme görevlerini üstlenen kişilerin 
de bu görevleri anında öldüğü, yaralandığı takdirde 
bunların da Nakdi Tazminat Kanunun amacı içline 
alınması hakkında bir teklifimiz oldu. Her halde in
saf ve ithafınıza sığınarak, teklifimizi kabul edece
ğinizi zannediyorum. 

Hepimizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Erzurumlu-

oğIu.; 
Sayın Müfit Bayraktar?.. Şahsınız adına söz is

temiştiniz. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 2 nci maddede 

Grup adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Peki. Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önergeler var; geliş sırasına göre 

okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, «Nakdi Tazminat Kamun Ta
sar ısı»'nın 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Barışta güven ve asayişin korunmia-
sı, silah da dahil olmak üzere her türlü kaçakçılığın 
men ve takibi hususlarındaki görevleri üstlenen kim
selerin bu görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı 
veya bu görevleri sona ermiş olsa hile bu görevleri 
nedeniyle yaralanmaları halinde ödenecek nakdi taz
minatın ve bu yüzden sakat kalmaları veya ölmeleri 
halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağla
nacak aylığın uygulama esas ve yöntemleri bu ka
nunla düzenlenir. 

Bolu Bolu 
Müfit Bayraktar Avni Ak yol 

Çanakkale Ankara 
İrfan Binay İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kırşehir ıBalıkesir 
Mustafa Eşrefoğlu Cihat Billgehan 

İstanbul İsparta 
Recep Özel Yakup Üstün 

Burdur Tokat 
Cemal Aktaş Ömer Dedeoğlu 

Rize 
Yılmaz Balta 

Gerekçe : Barışta güven ve asayişim korunmasıy
la görevlilere, silahı da dahil etmek üzere kaçakçı
lığın men ve takibi görevlileri eklenmiş ve 6136 sayı-
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lı Kanunda son yapılan değişiklikle silah kaçakçılığı, 
1918 sayılı Kanundan ayrılması nedeniyle doğacak 
mahzurlar .giderilmiştir. Ayrıca görev sona ermiş ol
sa bile bu görevler nedeniyle yaralanmalar, sakatlan
malar ve ölüm hali bu maddeye dahil edilmiş ve 
böylece görev durumu etraflıca metne dahil edilmiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin S, Sayısı 369 olan Nakdi Tazminat Ka

nununun 1 nci maddesinin, içişleri Komiisyonunca 
kabul edilen; aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Nakdi Tazminat Kanun Tasarısı. 
Amaç : 
Madde 1. — Barışta güven, asayiştin korunması, 

her çeşit kaçakçılığın men ve takibiyle orman koru
ma ve belediye itfaiyelerinde yangın söndürme gö
revlerini üstlenen kişilerin bu görevleri sırasında ve
ya görevlerinden dolayı herhangi bir surette yara
lanması, bu yüzden sakat kalması veya ölümleri ha
linde ödenecek nakdi tazminatın uygulama esas ve 
yöntemleri bu kanunla düzenlenir. 

Çankırı Bolu 
Arif Tosyalıoğlu Avni Akyol 

Kütahya Çorum 
irfan Haznedar Ahmet Çimbek 

Sinop Giresun 
Tevfik Fikret Övet Şükrü Abbasoğlu 

Yozgat Çanakkale 
Ömet Lütfü Erzurumluoğlu irfan Binay 

Bolu Ağrı 
Müfit Bayraktar Kerem Şahin 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecesine göre oku
tup onayınıza sunacağım. 

Ömer Lütfü Erzurumluoğlu ve arkadaşlarının 
önergesi: 

Nakdi Tazminat Kanun Tasarısı. 
Amaç : 

Madde 1. — Barışta güven ve asayişin korunma
sı, her çeşit kaçakçılığın men ve takibiyle orman ko
ruma ve belediye itfaiyelerinde yangın söndürme gö
revlerini üstlenen kişilerin, bu görevleri sırasında ve
ya görevlerinden dolayı herhangi bir surette yaralan
ması, bu yüzden sakat kalması veya ölümleri halin
de ödenecek nakdi tazminatın uygulama esas ve yön
temleri bu kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Katılmıyoruz efendim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yoz
gat) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim? 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yoz

gat) — Bir maruzatım var. 
Önergelerin hepsi mahiyet itibariyle aynı ama, 

bazı değişik kısımlar ihtiva ediyor. Müsaade ederse
niz bir dakika konuşayım, fazla olmamak şartıyla. 

BAŞKAıN — Buyurun, 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yoz

gat) — Bizim önergemiz Dahiliye Komisyonunca her 
partiden -arkadaşlarım burada- ormancılardan müş
terek bir komisyon kurduk, o hazırladı. Efradını ca
mi, ağyarını mani bir maddedir. Diğerlerinde aksak
lıklar ve noksanlıklar vardır. 

Arkadaşlarım müsaade ederlerse, bunu Dahiliye 
Komisyonunun teklifine uydururlar, en iyisi odur. 

BAŞKAN — O Parlamentonun bileceği bir iş 
efendim. Şimdi biz takriri okutup oya sunacağız. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz önergeye? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV-

HER( Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Katılamıyoruz efendim; çünkü diğer öner
geler okunduğu zaman, bu önergenin kabul edilmesi 
halinde kanun tamamen altüst olur efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Nakdi Tazminat Kanun 
Tasarısı»'nıın 1 nci maddesinin 'aşağıdaki şekilde dle-
ğiştirilmesiini arz ve teklif ederiz. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Çanakkale 
irfan Binay 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 
Burdur 

Cemal Aktaş 
Tokat 

Ömer Dedeoğlu 

Bolu 
Avni Akyol 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Ankara 
ismail Hakkı Köylüoğlu 

İsparta 
Yakup Üstün 

.istanbul 
Recep Özel 

Rize 
Yılmaz Balta 
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Madde 1. — Barışta güven ve asayişin korunma
sı, silah da dahil olmak üzere her türlü kaçakçılığın 
men ve takibi huşların daki görevleri üstlenen kimse
lerin bu görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı 
veya bu görevleri sona ermiş olsa bile bu görevleri 
nedeniyle yaralanmaları halinde ödenecek nakdi taz
minatın ve bu yüzden sakat kalmaları veya ölmeleri 
halinde ödenecek nakdi tazminat (ile birlikte bağlana
cak aylığın uygulama esas ve yöntemleri bu kanunla 
düzenlenir, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü-

(kümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 ne i maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kaipsıaım : 

Madde 2. — Bu kanun; jandarmaya mensup ve
ya jandarmada görevli subay, astsubay, uzman jan
darma, erbaş ve erleri, sivil memur ve işçiler ile po
lis ve gümrük muhafaza amir ve memurlarını, çarşı 
ve mahalle bekçilerimi, köy korucularını, güven ve 
asayişin korunması ile görevlendirilen askeri birlik-
lerim subay, astsubay, uzman çavuş, sivil memur, 
işçi, erbaş ve erlerini, güven ve asayiş konusunda 
hlizmetleriinden yararlanmada zaruret görülen ve ken
dilerine bu amaca dönük görev verilen sivilleri kap
sar. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Bayraktar, buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA MÜFİT BAYRAKTAR 
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı, yani Nakdi 
Tazmıinat Kanun Tasarısı 27.12,1977 yılında Sayın 
Demıirel tarafından hükümet tasarısı olarak getiri
lmiştir; buna mümasil, Cumhuriyet Halk Partisinden 
bir sayın üye de teklif vermiştir; her ikisi de birlikte 
ilgili komisyonlara gitmiştir. 

Önce Mıilli Eğitim Komisyonunda görüşülmüş, 
sonra Milli Savunma Komisyonunda görüşülmüş, 
ıbilahara İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve bu 
İçişleri Komisyonunda, tasarıda unutulan, betahsis 
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eklenmesi düşünülen bazı sınıfa mensup, kuruma 
mensup kişiler de dahil edilmiştir. Bunlardan bir ta
nesi de, orman koruma hizmetlerinde görevli amir 
ve memurlar ile, belediye itfaiye hizmetlerinde görev
li amıir ve memurlardır ve bunlar da tasarı kapsamı
na alınmışlardır. 

Bu tasarı Bütçe Plan Komisyonuna giderek, İç
işleri Bakanlığının kabul etmiş olduğu, genişletilmiş 
olduğu kısımlar kapsamın dışına alınmış ve eski şek
liyle, yani İçişleri Komisyonuna geldiği şekliyle, Mıil
li Savunma Komisyonunda kabul edilen şekliyle aşa
ğıya inmiştir. 

Şimdi burada bir önerge mevcuttur ve önerge
mizde ısrar ediyoruz; diyoruz ki, yine İçişleri Ko
misyonunda kabul edilen ve tasarı kapsamına alınan 
orman koruma memurlarıyla, belediye itfaiye hiz
metlerinde bulunan ve buna benzer kişilerin tasarı 
kapsamına alınması gerekir. 

Gerekçemiz; hep biliyorsunuz ki, kimse seve se
ve ölüme gitmez, hep biliyoruzsunuz ki, nakdi taz
minat alacağım diye kimse kendini de feda etmez; 
ama bir.vazife uğrunda ölmüş olan kimse var ise, 
elbette ölünün geride bıraktığı göz yaşına Devlet lok
ma doğramaz, o göz yaşını silmek ister. Neyle siler? 
İşte birtakım imkânlar sağlayarak siler. Bugün anar
şi olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde 
vazife gören devlet memurları arasında en çok vazi
fe şehidi vermiş olan bir toplum vardır, o da Orman 
Muhafaza Memurları Teşkilatıdır. Anarşiden önce 
187 tane onman muhafaza memuru, vazifesinden do
layı, ıssız orman köşelerinde ya alenen vurulmuştur 
yahut da faili meçhul olarak vurulmuş, çukura atıl
mıştır. Böylesine zor koşullar altında hizmet gören 
ibir sınıfın mensupları öldükten sonra bu kanun kap
samına girmez de dışarıda kalır lise, bu Yüce Meclisin 
tutumuyla biraz çelişki teşkil eder. 

O medemlte iifade leıdıiyoruz ki, bu kamunda hu me-
ımıurlliann;, öınıarigede yer aüian mamorÜıarıin, faizımeıt gönen 
kişilerin yer alması gerekir. Halisane ifadeyle arz 
ediyorum ki, Plan Komisyonunda bu kanunun aley
himde rey kullanan, yaıui «Orman Muhafaza Memur
ları kapsam dışı kalsın» diyen bir üyemiz az önce 
geldi; «Ben, bu Orman Muhafaza Memurlarının 
gerçek durumunu bilmediğim içindir ki, oy kullan-
mışımdır; ama önergeye şimdiden oy vereceğim, Ne 
otaısıuinıuz bumu desitekîısyliım, . çıkanaiım, hatadır» de
miştir; yani, vicdani bir duygu, viicdami bir baskı, bir 
gerçek, kendisini gerçeğe doğru yaklaştırmıştır. Onun 
için bunun partisi, purtisi yoktur, ard düşünce yok-
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tur. Bu kanun Yüce Meclis tarafından çıkarılacaktır. 
Az sonra okunacak olan önergenin Yüce Meclistin 
oylarıyla kabul edilmesini talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Cumhuriyet Hal'k Partisi Grubu adına Sayın Ce

mal Aktaş; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Burdur) 

— Sayın Başkan, değerli ımiılletvekilleri; 
Şiddet olaylarını her parti önlemeye çalıştı, her hü

kümet önlemeye çalıştı; ama bunda büyük ölçüde ba
şarılı olabildiğimizi hiç kimse iddia edecek durumda 
değil. Şiddet olaylarının kaynalkları konusunda anlaşa
madıkça, şiddet olaylarını da kolayca durdurabilmenin 
olası dlmadığını uzun süreden beri Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak söylemekteyiz. Bir taraftan şiddet olay
ları olurken, bu şiddet olaylarının kurbanlarını göz 
ardı etmek, elbette ki yanlış olurdu, büyük bir eksik
lik olurdu. 

Şimdi, yürürlükte bulunan Nakdi Tazminat Ka
nunu gülünç denecek düzeyde rakamlar ile, kurban 
olanlara yaklaşıyordu. Bu bakımdan, Nakdi Tazmi
nat Kanununun gerçekçi, 'biçimde hazırlanışı ve par
tiler arasında bir uyum sağlanışıyla olumlu şekle gi
rişi, Parlamentonun görüşmekte olduğu en önemli ya
sa çalışmalarından birisi olarak değerlendirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Yasanın 1 nci maddesinde 
amaç görüşüldü, kabul edildi. Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak, bu yasanın hazırlanışında ve bu 
yasanın benimsenmesinde olumlu çalışmalar da ve 
katkılarda bulunmak istiyoruz. 

2 nci maddede ise, kapsam görüşülüyor. Görebil
diğimiz kadarıyla, şimdiye kadar birçok komisyonlar, 
kapsamı ciddi olarak ele almışlar ve değerlendirmişler
dir. En sonunda, partilerarasında yapılan uyuşum ve 
anlaşma sonucunda kapsam, biraz sonra bu maddenin 
önergeleri görüşülürken, partilerin müşterek imzasıy
la verilmiş olan önergede ortaya çıkacaktır. Bu kap
samı, verdiğimiz önergedeki kapsamı açıklamaktan 
Partim adına mutluluk duyuyorum. 

Bu kanun, jandarmaya mensup veya jandarmada 
görevli subay, astsubay, uzman jandarma, erbaş ve er
leri, sivil memur ve işçiler ile, polis ve gümrük mu
hafaza amir ve memurlarını, çarşı ve mahalle bekçile
rini, köy korucularını, orman koruma hizmetlerinde 
görevi amir ve memurları, askeri ve sivil hâkim ve 
savcılarla, ceza infaz kurumlarındaki görevlileri, Mil
li İstihbarat Teşkilatı görevlilerini, güven ve asayişin 
korunmasıyla görevlendirilen askeri birliklerin subay, 

astsubay, uzman çavuş, sivil memur, işçi erbaş ve er
lerini, belediye zabıta amir ve memurlarını, itfaiye amir 
ve memurlarını, güven ve asayiş konusunda hizmet
lerinden yararlanmada zaruret görülen ve kendilerine 
bu amaca dönük görev verilen sivilleri kapsar. Gö
rülebildiği gibi, kapsam, 'bugün şiddet olaylarından 
ya da hizmetleri sırasında şehit olan ibirçok kesimi 
içermektedir. 

Şimdi, şöyle bir şey düşünülebilir : Bu kapsa
mın içerisine şiddet olayları sırasında yaşamını kay
beden ya da sakatlanan kusursuz kişileri almak im
kânı var mıdır? Biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, şiddet olaylarına karışan; ama hiçbir kusuru ol
mayan, şiddet olaylarının içerisinde hasbelkader bulun
muş olan, bir rastlantı sonucu kurşuna hedef olan, sa
kat kalan ya da ölen insanların bu yasa kapsamı içe
risine alınmasını düşündük. Ancak, bu yasanın içer
diği konu kamu hizmetlerinde görevli kişileri ele 
aldığı için, bu maddelerin içerisine yerleştirme olana
ğını bulamadık. Şiddet olaylarından zarar görecek 
geniş bir kesim, yeni bir yasa düzenlemesini sanıyo
rum beklemekte olacaktır. Yüce Parlamentonun bu
nu da en önemli bir biçiımde ele almasını ve ciddi bir 
çalışma sürdürerek, hasbelkader, toplumda vukubulan 
olayların içerisinde bulunmuş; ama hiçbir kusuru bu
lunmayan kişilerin yaralanmalarını ya da yaşamlarını 
kaybetmeleri halinde, bundan tazminat almalarını ya
rarlı ve olumlu bulmaktayız. Kaldı ki, Devletin ka
mu güvenliğini sağlama görevi bulunduğu için, ku
sursuz olarak şiddet olaylarında ölenler, aslında çeşitli 
mahkemelere başvurarak hizmet kusuru ya da kusur
lu eylem nedeniyle Devletten, tazminat davaları aça
rak tazminatlar almaktadırlar. Bunları da bir ölçüde 
önlemenin, yeni bir yasal çalışma ile olması olanağı 
bulunduğunu belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, yasanın yürürlük tarihi 
1.1.1968 olarak getirilen önerinin dışında yeni bir öneri 
ile, tüm grupların anlaşmasıyla, sanıyorum değişe
cektir. Bu da gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu önergeye 
imza koyanlar -ki 1.1.1968 olarak yasanın yürürlük-
tarihinin başlaması için önergeye imza koyanlar - ger
çekçi bir yaklaşımda 'bulunmuşlardır. Bu da Cumhuri
yet Halk Partisinin benimsediği bir tarihtir. 

Bu duygularla sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye?... 

Yok, 
-
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Şahsı adına Sayın Erzurumluıoğlu, buyurunuz. 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU Yozgat) — 

Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Bayra'ktar, siz şahsınız adına 

da söz istemişsiniz; tkonuşmak istiyor musunuz? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

MÜFlT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kapsam içine alınmış bulunan ve kapsamı geniş
letilmek suretiyle faydalanacak olan kamu görevlile
rinin bazı hizmetlerdeki sorumlulukları, ve yüklendik
leri yükümlülükler vardır. 

Orman muhafaza memurlarının zabıta görevlisi 
olduğu iddiası bu kürsülerden yapılmıştır. Çünkü, za
bıta görevlileriyle müşterek tarafları mevcuttur. 6831 
sayılı Orman Kanununun, keza Kara Avcılığı Kanu
nunun, Su Ürünleri Kanununun ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibinden Görevli ve Sorumlulukla
rı Taşıyan Kanunun müeyideleri bunları bağlı kılmak
tadır. O nedenle zabıta görevlisidirler. 

Az sonra oylanacak olan önergede, bazı sınıfsal 
hizmet gören kamu görevlileri, önem taşımadığı gibi 
bir gerekçeyle reddedilecek olursa, bu gerçekten hü
viyetini kazanmış, gerçekten hizmet gören, gerçekten 
bu kanunun kapsamında olması gerek orman muha
faza memurları, kaçakçılıkla vazifeli kılınan orman 
muhafaza memurları mağdur edilmiş olur. Onun için, 
bu önergenin bir süzgeçten, bir tadattan geçmesinde 
yarar vardır ve orman muhafaza memurlarıyla ilgili 
lbir önerge daha mevcuttur. Dilerseniz, o önergenin 
Yüce Meclis tarafından dikkate alınmasında yarar 
vardır,; 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayra'ktar. 
Buyurun Sayın Aksakal. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Nakdi Taz
minat Kanununu aylardan beri gözden geçiriyoruz. 
Bu yasa tasarısı, bana göre büyük eksikliklerle malul
dür̂  Yasa tasarısı ve teklifindeki 1 nci madde şu şek
li almıştır, 

««Barışta güven ve asayişin korunması, silah da 
dahil olmak üzere her türlü kaçakçılığın men ve ta
kibi hususlarındaki görevleri üstlenen kimselerin bu 
görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı veya bu 
görevleri sona ermiş olsa bile bu görevleri nedeniyle 
yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın ve 
bu yüzden sakat kalmaları veya ölmeleri halinde öde

necek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın 
uygulanma esas ve yöntemleri bu kanunla düzenlenir» 
deniyor, 

2 nci madde de, burada tadat edilmeyen başka 
sıfatlar tadat ediliyor. Şimdi bir örnek alıyorum: Be
lediye itfaiyecisi normal zamanda asayişle ilgili olma
yan, şöyle ya da böyle, çıkmış bir yangına müdahale 
ettiği zaman bu tazminattan yararlanacak mıdır? Yok
sa asayişi muhil bir yangın çıkarılması halinde, kas
ten çıkarılan, toplumu ürkütmek, panik yaratmak için 
çıkarılan bir yangını söndürmeye gittiği zaman du
rum nedir, normal bir yangını söndüreceği zaman 
durum nedir? Burada açıklık yoktur. Her itfaiye eri
ne tazminat veriyorsak, her yangında kazaya uğrayan, 
ölen, sakatlanan, hayatını kaybeden kişilere de bu taz
minatı sirayet ettirmek lâzım; ama bu kanun tasarısı
nın 1 ve 2 nci maddesini birlikte okuduğumuz zaman, 
itfaiyeci (A) yangınından dolayı tazminat alacaktır, 
(B) yangınından dolayı tazminat alamayacaktır. 

Paket bomba dönemindeyiz, postacı mektupları 
götürürken, mektuplar arasında paket bir bomba var
dır, patladı, öldü, babasının kesesinden gitti. Asayişi 
ihlal eden bir vaka içinde, bu kimse resmi görevlidir. 
Ona da asayişi koruma görevi verilmedi 2 nci mad
deye göre; ama asayişi ihlal eden bir ortam içinde 
görev yaparken, mektup bomba patladı, öldü, o da 
babasının kesesinden gitti. 

Sayın parlamento üyeleri, bir işi yapıyorsak yarın 
tamire mecbur olmayalım. Şimdi ben tadat edip za
manınızı israf etmiyorum. Baştan aşağı elek gibi bir 
kanundur; kimin yararlanacağı, kimin yararlanma
yacağı belli değildir. Orman muhafaza memurları 
asayiş halinde yararlandı; sükunet halinde, ormanda 
muhafaza memuru çayırda otururken çobanın biri
sinin keyfi geldi, bir mermi attı, öldü; yararlanacak 
mı, yararlanmayacak mı? Belli değildir. 

O halde, bu 2 nci maddeyi Komisyon geri alsın, 
baştan aşağı bu 2 nci maddeyi tadadi bir şekilde dü
zenlesin, kimin ne halde bu tazminattan yararlanaca
ğını etraflı şekilde hükme bağlayalım, Aksi halde, 
kendi elimizle devletin imkânlarının bir kısmını bi
risine, bir kısmını birisine veririz; ama gerçek mağ
durlar yine aç ve sefil kalır, gerçek yetimler yine 
sahipsiz kalır. Yarın yeniden bunu tamire mecbur 
kalırız, 

Parlamento yavaş çalışıyor. Meclisin bütçesi konu
şuldu yukarıda, 15 yıldır, tam 15 yıldır, gelen kanun
ların sadece 1/5'i kanunlaştı. Yani demeyiniz ki bu 
haksızlığı gideririz. Bu haksızlığı gidermeye birçoğu
muzun ömrü biile yetmez. 
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O itibarla, bu kanunu yaparken doğru yapalım. 
Bu keyfiyeti Yüce Parlamentonun dikkatine arz edi
yorum ve de arkasından kâmil saygılar sunuyorum. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Madde ile ilgili önergeler vardır, geliş sırasına 

görö okutuyorum: 

Millet Meclisıi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanunu Ta

sarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Çağlayan Ege 

(Bolu 
Avni Akyol 

Ankara 
tsmail Hakkı Köylüoğlu 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Tokat 
Ömer Dedeoğlu 

Kars 
Doğan Araslı 

Sinop 
Tevfik Fikret Övet 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

içel 
Ramazan Çalışkan 

Çanakkale 
trfan Binay 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Trabzon 
Ertoz Vakit Suiçmez 

Madde 2. — Bu Kanun jandarmaya mensup veya 
jandarmada görevli subay, astsubay, uzman jandar
ma, erbaş ve erleri, sivil memur ve işçiler ile polis ve 
gümrük muhafaza amir ve memurlarını, çarşı ve ma
halle bekçilerini, köy korucularını, orman koruma 
hizmetlerinde görevli amir ve memurları, askeri ve 
sivil hâkim ve savcılarla, ceza infaz kurumlarındaki 
görevlileri, Milli istihbarat Teşkilatı görevlilerini, 
güven ve asayişin korunması ile görevlendirilen as
keri birliklerin subay, astsubay, uzman çavuş, sivil 
memur, işçi, erbaş ve erlerini, belediye zabıta amir 
ve memurlarını, itfaiye amir ve memurlarını, güven 
ve asayiş konusunda hizmetlerinden yararlanmada 
zaruret görülen ve kendilerine bu amaca dönük görev 
verilen sivilleri kapsar. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin S. Sayısı 369 olan Nakdi Tazminat Ka

nununun 2 nci maddesinin İçişleri Komisyonunca ka
bul edilen; aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz, 

Yozgat 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

Kütahya 
trfan Haznedar 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

• Ağrı 
Kerem Şahin 

Giresun" 
Şükrü Abbasoğlu 

Sinop 
Tevfik Fikret Övet 

Bolu 
Avni Akyol 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 
Madde 2. — Bu Kanun; jandarmaya mensup veya 

jandarmada görevli subay, astsubay, uzman jandar
ma, erbaş ve erleri, sivil memur ve işçiler ile polis ve 
gümrük muhafaza ve tekel amir ve memurlarını, or
man koruma hizmetlerinde görevli amir ve memur
ları, belediye itfaiye hizmetlerinde görevli amir ve 
memurları, çarşı ve mahalle bekçilerini, köy korucu
larını, güven ve asayişin korunmasıyla görevlendiri
len askeri birliklerin subay, astsubay, uzman çavuş, 
sivil memur, işçi, erbaş ve erlerini, güven ve asayiş 
konusunda hizmetlerinden yararlanmada zorunluluk 
görülen ve kendilerine bu amaca dönük görev verilen 
sivilleri kapsar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
,1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununun 2 nci 

maddesi kapsamının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ve talep ederiz. 

Kapsam : 
Madde 2. — Bu Kanun; jandarmaya mensup veya 

jandarmada görevli subay, astsubay, uzman jandar
ma, erbaş ve erleri, sivil memur ve işçiler ile polis ve 
gümrük muhafaza amir ve memurlarını, çarşı ve ma
halle bekçilerini, köy korucularını, güven ve asayişin 
korunmasıyla görevlendirilen askeri birliklerin subay, 
astsubay, uzman çavuş, sivil memur, işçi, erbaş ve 
erlerini, orman muhafaza memurlarını; güven ve asa
yiş konusunda hizmetlerinden yararlanmada zaruret 
görülen ve kendilerine bu amaca dönük görev verilen 
sivilleri kapsar. 

istanbul Kayseri 
Turan Kocal Mehmet Doğan 

Ankara Tokat 
Necati Gültekin Faruk Demirtola 

Sivas 
Ali Gürbüz 

BAŞKAN —> Şimdi, aykırılık derecesine göre oku
tup onayınıza sunacağım. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Sayın Başkan... 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Sayın Başkan, 
önerge ile ilgili olarak söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Cevher. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Sayın Başkan, bu maddeyi öner
gelerle birlikte geri çekiyoruz. 
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BAŞKAN — Geri çekiyorsunuz. 
89 ncu maddeye göre, bir defaya mahsus olmak 

Üzere verilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Ödenecek 

Na'k'di Tazminat: 

'Madde 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvötleri Personel 
Kanununa göre maaş alan ve bu kanunların kapsa
mına giren personelden, birinci maddede belirtilen 
görevlerinden dolayı herhangi bir surette yaralanan
lara; 657 sayılı Kanunun değişik 43 ncü ve 926 sayılı 
Kanunun değişik 137 nci maddelerinde yer alan ve 
tazminatı gerektiren olayın olduğu tarihte uygulan
makta olan aylık gösterge tablolarındaki 10 ncu de
recenin 1 nci kademesi göstergesinin kat sayı ile çar
pımından doğan brüt maaş tutarından az olmamak 
Koşulu ile olay tarihinde almakta oldukları aylıkları
nın 12 katına, bu yüzden sakat kalanlara da 20 katına 
kadar nakdi tazminat ödenir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

İM illet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanunu Ta

sarısının 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif öderiz. 

Madde 3. — 2 nci maddede sayılanlardan her han
gi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi bulunanlar ile 
bu kurumlardan aylık alanlara, 1 nci maddede belir
tilen görevleri sırasında ve bu görevlerinden dolayı 
veya görevleri sona ermiş olsa bile bu görevleri nede
niyle : 

L 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 43 ncü maddesinde yer alan ve tazminatı gerekti
ren olayın olduğu tarihte uygulanmakta olan aylık 
gösterge tablolarındaki 10.ncu derecenin 1 nci kade
mesi göstergesinin her yıl Bütçe Kanunu ile tespit 
edilen kat sayı ile çarpımından doğan brüt aylık tuta
rından az olmamak koşulu ile; 

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

te) (Bu yüzden sakatlanmaları halinde de olay ta-
rihin'de almakta oldukları aylıklarının 20 katına, 

Kadar nakdi tazminat ödenir. 
2. Sakatlanmaları halinde yukarıdaki fıkra hü

kümlerinden ayrı olarak bağlı oldukları sosyal gü
venlik kurumu kanunlarına ve durumlarına göre ge

rekli aylığı almakla beraber kendilerine 5434 sayılı 
Kanunun 18 . 1 . 1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla 
değişik 64 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuv
vötleri görev malullerine bağlanan aylık miktarı esas 
alınarak vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

(Balıkesir 
Cihat Bilgöhan 

İsparta 
Yakup ÜStün 

Tokat 
Ömer Dödeoğlu 

ıKırşebiır 
Mustafa Eşrefoğlu 

İstanbul 
Recep Özel 

iBurdur 
Cemal Aktaş 

Çanakkale 
İrfan Binay 

R!ZÖ 

Yılmaz Batta 
'BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet katı

lıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 

ıBAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılı

yor.. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi değişik şekli ile oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 4. — Birinci maddede belirtilen görevle
rinden dolayı jandarma erbaş ve erleri ile köy koru
cuları, yardımcı siviller ve işçilerin yaralanmaları ha
linde; 657 sayılı Kanunun değişik 43 ncü ve 926 sa
yılı Kanunun değişik 137 nci maddelerinde yer alan 
ve tazminatı gerektiren olayın olduğu tarihte uygu
lanmakta bulunan aylık gösterge tablolarındaki 10 
ncu derecenin 1 nci kademesi göstergesinin kat sayı 
ile çarpımından doğan, brüt maaş tutarının 12 katına, 
sakat ve çürüğe çıkarılanlara da 20 katına kadar 
Nakdi Tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanunu Ta

sarısının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ankara 
ismail Hakkı Köylüoğlu 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

İsparta 
Yakup Üstün 

Tokat 
Ömer Dedeoğlu 

İstanbul 
Recep özel 

'Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Çanakkale 
trfan Binay 

Rize* 
Yılmaz Balta' 

«Madde 4. — 2 nci maddede sayılanlardan her 
hangi bir sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olmayan
lar ile bu kurumlardan aylık almayanlara 1 nci mad
dede belirtilen görevleri sırasında ve bu görevlerinden 
dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile bu görev
leri nedeniyle: 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 43 ncü maddesinde yer alan ve tazminatı gerek
tiren olayın olduğu tarihte uygulanmakta olan gös
terge tablosundaki 10 ncu derecenin 1 nci kademesi 
göstergesinin her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen 
katsayı ile çarpımından doğan brüt aylık tutarının : 

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

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

kümlerinden ayrı olarak kendilerine 5434 sayılı Ka
nunun, 18 . 1 . 1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla de
ğişik 64 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvet
leri görev malûllerine bağlanan aylık miktarı esas alı
narak vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır.» 

BAwŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor, 

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

4 ncü maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Ölüm Halinde Ödenecek Na'kdi Tazminat: 

Madde 5. — Bu Kanun kapsamına giren personel
den; barışta güven ve asayişin korunması, kaçakçılı
ğın men ve takibi görevleri sırasında ve bu görevle
rinden dolayı herhangi bir surette derhal veya bu 
yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık 
sonucu ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Dev

let memuruna ödenen 1 nci derece son kademe aylı
ğının 30 katının brüt tutarı Nakdi Tazminat olarak 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yine İçişleri Komisyonu ile Plan Komisyonu ara
sında bir anlaşmazlık var. Kanunun kapsamına giren, 
amacı dahilinde bulunan görevleri ifa ederken ölen, 
yaralanan veya sakat talan kimselere ve onların dul 
ve yetimlerine bağlanacak tazminatı tanzim ederken 
İçişleri Komisyonu; mesela bir er ile, bir yeni işe gir
miş bakım ve muhafaza memuru ile, yeni vazifeye 
giren itfaiye eriyle, 20 sene veya 15 sene orada çalış
mış, âmir olmuş ve yüksek derecelere gelmiş memuru 
ayırmakta bir zaruret olduğu kanısındayım. 

Bu bakımdan, maruz kaldıkları yaralanma, takibi 
görevleri esnasında, görevlerinden dolayı her hangi 
bir surette derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları 
yaralanma ve -hastalık sonucu ölenlerin kanuni miras
çılarına, en yüksek devlet memuruna ödenen birinci 
derecenin son kademe aylığının 30 katının brüt tutarı 
nakdi tazminat verilir. Kime? Hepsine. Ere de bunu 
vereceksiniz, bir bakım ve muhafaza memuruna da 
bunu vereceksiniz, bir itfaiye erine de bunu verecek
siniz, bir itfaiye amirine de bunu vereceksiniz, bir 
orman işletme müdürüne de bunu vereceksiniz ve 
hatta bir orman genel müdürüne de bunu vereceksi
niz. Bunun bir haksızlık olduğu kanısındayım. Bu 
bakımdan, İçişleri Komisyonu bunları madde madde 
sıralamıştır aziz arkadaşlarım; madde madde sırala
makta ve herkese duruma göre nakdi tazminatın ve
rilmesinde hak ve nesafet kaidesine uygun bir pren
sip görüldüğü kanısıyla İçişleri Komisyonunun be
nimsediği şeklin daha iyi olduğu kanısındayız. Bu ba
kımdan bir de teklif hazırlayıp verdik, teklifimizin 
kabulünü arz ve istirham ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erzurumlu
oğlu, 

Buyurun Sayın Aksakal. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu maddeye de 
ters bakıyorum. Bir yeni memur tayin edilir, biz ona 
maaşın küçüğünü veririz; bin tane sıkıntısı vardır, en 
az maaşı alır. Yaşlanır, kalp hastalığı başlar, maaşını 
artırırız; yapacak bir şeysi yoktur. 

Şimdi, ölüm ölümdür, genç, kıdemsiz, müptedi 
birisinin ölümünün meydana getirdiği acl; ömrünü 
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sürmüş, belli bir noktaya gelmiş kişinin ölümünün 
meydana getirdiği acı ile mukayese edilse, gerçi iza
fidir; ama hani yiğit iken ölenlerin acısını hiç kimse 
azımsayamaz. Sonra arkada kalanın ıstırabı, onun 
mevkii ile alakalı değildir. Süslü bir babası olan ada
mın babasının ölümünden doğacak ıstırap, süssüz bir 
babası olanın babasının ölümünden doğacak ıstırabı 
ile mukayese edilirse, süsten dolayı fark yapamayız. 

O itibarla ölüm ölümdür. 5 nci maddenin son al
dığı şekil, Müllet Meclisi Filan Komisyonunda aldığı 
şekil hakkaniyete uygundur. Zaten toplumun muhte
lif kademelerinde belli bir yere gelmiş olmanın avan
taj yanında, öte dünyaya giderken de onun çocukla
rına ayrı bir avantaj tanımaya benim adalet hissim 
engeldir, 

Yüce Parlamentonun takdirlerine sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Sayın Özal, grup adına yetki belgeniz varmış, özür 

dilerim. Tercihan ilk önce size söz vermek lazımdı, 
buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Aslında, görüşülmekte olan madddde bir ihtilaf 
yok da; farklılık şuradan geliyor: Acaba devlet me
murlarının durumlarına ve derecelerine göre, ölüm 
halindeki bu tazminatta bir değişiklik yapalım mı, 
yoksa hepsine seyyanen aynı değeri mi verelim?-.. 

IBiraz evvel konuşan değerli arkadaşımızın da ifa
de ettiği gibi, bu her hangi bir ölüm değil; burada 
vuku bulan ölüm, bir felaket halinde bir ailemin üze
rine çöküyor. Devlet memuruna göre kefenin şekli de 
değişmiyor, yani mezara koyduğumuz kefenin memu
run derecesine göre şekli değişmiyor. Çünkü, bu bir 
defa nakden ödenen bir miktardır; 30 maaştır. Dola
yısıyla burada memurun derecesine göre bunu farklı
laştırmak bunun temel esprisi ile kanaatımca ters dü
şüyor. Çünkü burada devlet, kendi hizmetini görür
ken ölen bir kimseye el uzatıyor ve onun geride ka
lanlarına bir atıfette bulunuyor, bu bir atıfettir aslın
da; bir güvence sağlıyor. 

Şu iddia edilebilir; efendim birinin maaşı geniş
tir, öbürünün dardır. Yalnız, bu Yüce Mecliste bun
dan yıllarca önce kabul edilmiş bir hususu da hatır
latayım, halen yürürlüktedir: Müktesep kadrosu ne 
olursa olsun - yahut üzerindeki kadrosu - bu Mecliste 
kabul edilen bir önerge ile bütün devlet memurları 
1 nci dereceden emekli olabiliyorlar. Demek ki, biz 
bir odacımızın dahi 1 nci dereceden emekli olmasını 
kabul edecek kadar sosyal bir görüşü daha evvel bu-
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ralda kabul ettik. Şimdi, niye öylelerini ayırıyoruz? 
Bunu anlamak mümkün değildir. 

O bakımdan, ben Plan Komisyonunun en son ka
bul ettiği metni Meclisin bundan evvelki bu gibi me-
selelerdeki tutmuş olduğu genel anlayışla muvazi 
gördüğümüz için, onun üzerinde ittifak edilmesinde 
yarar gördüğümü ifade ediyorum. 

Saygılar sunarımj 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
TURAN KOCAL (tstanbul) — Sayın Başkan, 

MHP Grubu adına. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocal. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (istan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan kanunun 5 nci maddesi üze-

riride (zaman bakımından) aslında söz almak niyetin
de değildim; fakat bir arkadaşımızın buradaki izahatı 
üzerine biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ola
rak düşüncelerimizi söylemek ihtiyacını duyduk. 

5 nci maddede, her kim olursa olsun, kısaca; ölü
mü halinde devlete hizmet ederken, bu memleketin 
menfaatini korurken ölümü halinde 1 nci derecenin 
son kademe aylığının 30 katının brüt tutarının nakdi 
tazminat olarak Ödenmesi getirilmektedir. Burada 
ileri sürülen bir fikirde de,«Efendim 14 ncü derecede, 
15 nci derecede bir devlet memuru ile çok üst düzey
de diğer bir devlet memurunun ölümü halinde, daha 
doğrusu öldürülmesi halinde, her ikisine de aynı nak
di tazminat verilir mi?» 

Ee peki arkadaşlar, insan hayatının derecesi olur 
mu? Adam ölmüş, öldürülmüş, bunda tahsili, susu 
busu olur mu? Olmaması lazım, mümkün değil. Ge
riye bir sürü aç ve sefalet içinde yetim çoluk çocuk 
bırakmış, bu vatan için ölmüş, bu millet için ölmüş. 
O halde ölen kişiye memuriyetindeki durumuna göre 
böyle ayrıcalık yapmayalım ve şu metni aynen kabul 
edelim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz 
budur* 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, şahsım adına söz. istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, son söz sizin Sayın Çatal-

baş. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Görüşülmekte olan önergedeki 1 nci derece 4 ncü 

kademe son aylığının brüt tutarının 30 katı tazminat 
ödenmesi konusunda Plan Komisyonumuzda alınan 
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karan ben hak ve adalet kaidelerine aykırı buluyo
rum, 

Sayın Koçal'ın da belirttikleri gibi, şayet Plan Ko
misyonumuz, ömrünün baharında ölen veya genç ya
şında ölene daha fazla bir hak tanımış olsaydı, onun 
üzerinde Yüce Meclis de dururdu. Yani bir yerde, 
15 noi derece ile 1 nci derece arasında, ilk dört dere
cedeki bin, iki bin farklılıkları da nazara alarak, Yüce 
Meclis çatısı altında eşel möbilin dikkate alınması 
üzerindeki sözlerimizle de bağlılık teşkil edeceği yö
nünden diyoruz ki, ölümün, bir yerde nakdi tazmi
natla ilgili bölümünde biç değilse ayrıcalığı kesinlikle 
kabul eitmememiz gerekir. Bu yönüyle, getirilmekte 
olan 1 nci derecenin 4 ncü kademesinin 30 katındaki 
brüt tazminatın, bütün bu şekilde görevi başında ölen 
ve kanunun bu maddesinin kapsamına giren herkese 
uygulanmasının görüşü .içindeyim. 

Teşekkür eder ve saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Madde ile ilgili önerge vardır, okutuyorum efen

dim : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanunu Ta
sarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kırşehir 
ismail Hakkı Köylüoğlu Mustafa Eşrefoğlu 

İsparta İstanbul 
Yakup Üstün Recep Özel 

Balıkesir Burdur 
Cihat Bilgehan Cemal Aktaş 

Tokat Çanakkale 
Ömer Dedeoğlu İrfan Binay 

Rîzts 
Yılmaz Balta 

«Madde 5. — 1. 2 nci maddede sayılanlardan 
her hangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi bulu
nanlar ile bu kurumlardan aylık alanlara 1 nci mad
dede belirtilen görevleri sırasında ve bu görevlerin
den dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile bu gö
revleri nedeniyle her hangi bir surette derhal veya bu 
yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık so
nucu ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Dev
let memuruna ödenen 1 nci derece son kademe aylı
ğının 30 katının brüt tutarı nakdi tazminat ödenir. 

'2* Ölüm halinde yukarıdaki fıkra hükümlerinden 
ayrı olarak, bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumu 
kanunlarına ve durumlarına göre dul ve yetimlerine; 
gerekli aylık bağlanmakla beraber; 5434 sayılı Kanu

nun, 18.1,1979 gün ve 2177 Sayılı Kanunla deği
şik 64 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetle
rinden görevde ölenlere bağlanan aylık miktarı esas 
alınarak vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır.» 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu?l 

PLAN KOMtSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
okunan önergeye katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 6. — Barışta, güven ve asayişin korunması 
ile görevlendirilen askeri birliklerin subay, astsubay, 
uzman çavuş, erbaş ve erlerinden 5 nci maddede be
lirtilen şekilde ölenlerin kanuni mirasçılarına, aynı 
maddedeki ölçüler içinde nakdi tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde ile ilgili önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına: 

Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanunu Ta
sarısının 6 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 6. — 1. 2 nci maddede sayılanlardan 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi bulun
mayanlar ile, bu kurumlardan aylık almayanlar 1 nci 
maddede belirtilen görevleri sırasında ve bu görev
lerinden dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile 
bu görevleri nedeniyle herhangi bir surette derhal 
veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya has
talık sonucu ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yük
sek Devlet memuruna ödenen 1 nci derece son kade
me aylığının 30 katının brüt tutan nakdi tazminat 
ödenir. 

2. ölüm halinde yukarıdaki fıkra hükümlerin
den ayrı olarak, dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanu
nun, 18.1.1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 
64 ncü maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
görevde ölenlere bağlanan aylık miktarı esas alına
rak vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır. 
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Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

İstanbul 
Recep özel 

Tokat 
Ömer Dedeoğlu 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

İsparta 
Yakup Üstün 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Çanakkale 
irfan Binay 

Rize 
Yılmaz Balta 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyon ve Hükümet okunan önergeye katılı

yor. 
Okunan önergeyi .oylarınıza sunuyorum: Kabul 

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

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

Madde 7. — Beşinci maddede yazılı koşullarda 
ölenlerin çocuklarının yurt içinde her derecedeki öğ
renimleri Devletin parasız yatılı okullarında veya gi
derleri Devletçe karşılanmak suretiyle diğer okullarda 
yaptırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde ile ilgili önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanun Tasa

rısının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kırşehir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Mustafa Eşrefoğlu 

Balıkesir İsparta 
Cihat Bilgehan Yakup Üstün 

İstanbul Burdur 
Recep özel Cemal Aktaş 
Çanakkale Rize 

İrfan Binay Yılmaz Balta 
Zonguldak 

Abdulmuttalip Gül 

«Madde 7. — 5 ve 6 ncı maddelerde yazılı koşul
larda ölenlerin çocuklarının yurt içinde her derecede
ki öğrenimleri devletin parasız yatılı okullarında veya 
giderleri devletçe karşılanmak suretiyle diğer okullar
da yaptırılır.») 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu?.., 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Katılıyoruz. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, burada bir eksiklik var, müsaade 
ederseniz, izah edeyim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik ama Sayın Erzu-
rumluoğlu. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Yanlış geçmiş ama, önerge üzerinde konuşayım. 
Maddi hata var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erzurumluoğlu, yal
nız önerge üzerinde konuşamazsınız, çünkü Komisyon 
katılmıştır. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi 7 nci maddeyi okuyunuz, bakınız; «5 nci 
maddede yazılı koşullarda ölenlerin yurt içinde her 
derecedeki öğrenimleri devletin parasız yatılı okulla
rında...» ölenleri okutuyorsunuz. «5 nci maddede ya
zılı koşullarda ölenlerin çocuklarının yurt içinde» den
mesi lazım. 

BAŞKAN — Burada da öyle efendim, aynı şe
kilde ifade edildi, öyle okundu evet. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor. Oku
nan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Bu kanun gereğince verilecek tazmi
natın koşuları, miktarı ile ödeme biçimi ve 7 nci 
maddenin uygulanması, İçişleri Bakanlığının kordi-
natörlüğünde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 3 ay içinde, Milli Savunma, Milli Eği
tim, Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca bir
likte hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 

— Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erzurumluoğlu. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

2 nci madde ile kabul Duyurulan bir husus var: 
Orman bakım muhafaza memurlarını da kattık bu
raya. Binaenaleyh, orman bakım muhafaza memur-
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ları hakkında sadece tasarının veya Milli Savunma 
Komisyonunun metninde «Milli Eğitim, Maliye, 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca» ilave olmak üze
re hiç olmazsa Orman Bakanlığını da katmamız za
ruri oluyor. 

Bu bakımdan İçişleri Komisyonunda katıldı, bu 
hususta bir önerge yoksa önergeyi arz edeyim Sayın 
Başkanım? Şimdi hemen arz edeyim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda önerge olup olmadığı
nı bilmiyorum. Bir önerge var ama meali nedir bil
mem tabii. Okunduktan sonra öğrenebiliriz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 
Maddeyle ilgili önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanunu Ta

sarısının 8 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Balıkesir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Cihat Bilgehan 

İsparta Istan'bul 
Yakup Üstün Recep Özel 

Kırşehir Zonguldak 
Mustafa Eşrefoğlu Abdulmuttalip Gül 

Burdur Tokat 
Cemal Aktaş Ömer Dedeoğlu 

Çanakkale Rize 
İrfan Binay Yılmaz Balta 

«Madde 8. — Bu kanun gereğince; 
a) Verilecek tazminat ve bağlanacak aylıkların 

koşulları, miktarıyla ödeme biçimi ve 7 nci madde
nin uygulanması, Başbakanlığın koordinatörlüğünde 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde Milli Savunma, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, 
Maliye, Gümrük ve Tekel bakanlıklarıyla Emekli 
Sandığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle 
saptanır. 

b) Bağlanacak aylıklar Emekli Sandığınca öde
nir ve faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.» 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı-
lıyor mu?... 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Tratoon) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyorlar, 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

8 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar :; 
Madde 9. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı 

Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanunun bazı madde
lerini değiştiren 6535 sayılı Kanun yürülükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yofy 

Madeyle ilgili önerge vardır, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 ncu mad
desinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde : 9-
«Madde 9. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı 

Nakdi Tazminat Kanunuyla, bu kanunun bazı mad
delerini değiştiren 6535 sayılı Kanun ve 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 
sayılı Kanunla eklenen ek madde yürürlükten kaldı
rılmıştır.» 

Burdur İçel 
Cemal Aktaş Ramazan Çalışkan 

Ankara Erzurum 
Mustafa Başoğlu Gıyasettin Karaca 

Antalya 
Galip Kaya 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu?... 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Efendim yürürlük maddelerine geldik; fakat bir 
önerge vardır, o önergeyi okuduktan sonra madde
lere geçeceğim efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına biı geçici 

"madde eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Geçici Madde — Bu kanun gereğince nakdi taz

minata hak sahibi olanların Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce herhangi bir kanun hükmüne veya bir 
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mahkeme kararına göre kendilerinin veya mirasçıları
nın aldıkları nakdi tazminat bu kanuna göre hesap
lanacak tazminattan mahsup edilir.» 

İstanbul Denizli 
. Metin Tüzün Ömer İhsan Paköz 

İçel Gümüşhane 
Ramazan Çalışkan Mehmet Çatalbaş 

Rize Çanakkale 
Yılmaz Balta İrfan Binay 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu?... 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANİ KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. Yeni bir madde olacağı için madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye?... 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çatalbaş. («Vazgeç
ti» sesleri) . j 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Vazgeç
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde olarak oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon 2 nci maddeyi geri almıştı. Komisyon 

bu hususta ne düşünüyor? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Sayın Başkan, olduğu gibi Baş
kanlığa iade ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Olduğu gibi Başkanlığa iade ediyor
sunuz. 

Efendim, kaldığımız yerden işleme devam ediyo
ruz. 

Önergeler evvelce okunmuştu, aykırılık derecesine 
göre tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Avni Akyol, Ömer Dedeoğlu ve arkadaşlarının 
vermiş oldukları önerge : 

«Madde 2. — Bu Kanun Jandarmaya mensup ve
ya Jandarmada görevli sulbay, astsubay, uzman jan
darma, erbaş ve erleri, sivil memur ve işçilerle po
lis ve gümrük muhafaza amir ve memurlarını, çarşı 
ve ma'halle bekçilerini, köy korucularını, orman ko
ruma hizmetlerinde görevli amir ve memurları, askeri 
ve sivil hâkim ve savcılarla ceza infaz kurumların

daki görevlileri, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlile
rini, güven ve asayişin korunması ile görevlendiri
len askeri birliklerin sulbay, astsubay, uzman çavuş, 
sivil memur, işçi, eribaş ve erlerini, belediye zabıta 
amir ve memurlarını, itfaiye amir ve memurlarını, gü
ven ve asayiş konusunda; hizmetlerinden yararlanma
da zaruret görülen ve kendilerine bu amaca dönük 
görev verilen sivilleri kapsar.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?: 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor, 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

ibul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer iki önergeyi artık bu önerge kabul edildiği 

için işleme koymuyorum. Maddeyi değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerine geçiyoruz. Madde 10 : 
Yürürlük : 
Madde 10. — iBu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer, 
|BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
İki tane önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nakti Tazminat Kanunu Ta

sarısının 10 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Ankara Balıkesir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Cihat Bilgdhan 

İsparta İstanbul 
Ya'kup Üstün Recep Özel 

Kırşehir Burdur 
Mustaıfa Eşrefoğhı Cemal Aktaş 

Tokat Çanakkale 
Ömer Dedeoğlu İrfan Binay 

Rizö 
Yılmaz Balta 

«Madde 10. — Bu Kanun 1.1.1968 tarihinden iti
baren geçerli olacak şekilde yayım tarihinde yürür
lüğe girer.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununun 10 ncu 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıy
la arz ve talep ederiz. 
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«Madde 10. — Bu Kanun 1.1.1968 tarihinden ge
çerli olmak üzere yürürlüğe girer.» 

îstanlbul Kayseri 
Turan Koça! Mehmet Doğan 

Ankara Tokat 
Necati Gültekin Faruk Demirtola 

Sivas 
Ali Gürbüz 

BAŞKAN — İfade farklı olduğu için birinci öner
geyi tekrar okutuyorum : 

Cihat Bi'lgehan, ismail Hakkı Köylüoğlu ve ar
kadaşları tarafından verilen önerge : 

«Madde 10. — Bu Kanun 1.1.1968 tarihinden iti
baren geçerli olacak şekilde yayımı tarihinde yürür
lüğe ıgirer.» 

BAŞKAN — Komisyon, bunu tashih etmek gere
kir ta'hmin ediyorum. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Kanun tekniğine daha uygun. 

iBAŞKAN — Şimdi efendim, iki teklif de esa
sında aynıdır. Birisi biraz uzatmıştır. Diğer kısa şekli : 
«Bu kanun 1.1.1968 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girer.» 

Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (TraJbzon) — Katılıyoruz. 

iBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 'katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler,... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tin 

Yürütme : 
Madde 11. — Bu İkamın hükümlerini içişleri, Mil

li Savunma, Milli Eğitim, Maliye ve Gümrük ve Te
kel bakanları yürütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanunu Ta

sarısının 11 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Arikra Balıkesir 
ismail Hakkı Köylüoğlu Cihat Bilgehan 

İsparta istanbul 
Yakup Üstün Recep Özel 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Tokat 
Ömer Dedeoğlu 

Burdur 
Cemal Aktaş 
Çanakkale 

irfan Binay 
Rize 

Yılmaz Balta 
«Madde 11. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür.» 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kaibul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde son söz olarak lehte ve 

aleyhte söz isteyen?...; 

Yapılan değişikliklere muvazi olarak bir başlık de
ğişikliği önergesi var, onu okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Nakdi Tazminat Kanunu Ta

sarısının başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ©deriz. 

Ankra Balıkesir 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Cihat Bilgehan 

Kırşehir İsparta 
Mustafa Eşrefoğlu Yakup Üstün 

Zonguldak Burdur 
Abdülmuttalip Gül Cemal Aktaş 

Çanakkale Tokat 
irfan Binay Ömer Dedeoğlu 

Rize 
Yılmaz Balta 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorlar. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Tümü üzerinide lehte, aleyhte söz isteyen sayın 

üye?...-
ÖMER DEDEOĞLU (Tokat) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RAMAZAN ÇALIŞKAN (İçel) — Lehte söz isti

yorum, 
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BAŞKAN — Bir 'kişiye lehte söz verebiliyoruz, 
aleyhte isterseniz söz veririm. 

Buyurun Sayın Dedeoğlu. 
ÖMER DEDEOĞLU (Tokat) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Yüce Mecliste 'kaibul edilen Nakdi Tazminat ve 

Aylık Bağlanması Hakkında'ki Kanunun görüşmeleri 
tamamlanmıştır. Daha önce Nakdi Tazminat Yasası
nı 1929 yılında kabul edilen 1475 sayılı Yasa ile, 
1955 yılında 1 nci ve 2 nci maddelerini değiştiren 
6535 sayılı Yasa düzenlemekte idi. Bu gerek 1475 
sayılı, gerekse 6535 sayılı Yasalarım 'kapsamı olduk
ça dar tutulmuştu. Bu yasalarda sadece jandarmaya 
mensup subay, astsubay, erbaşlar ve erler, uzman ça
vuşlar ile; polis ve gümrük muhafaza amir ve (memur
ları bu yasa kapsamı içine alınmış idi. 

Yüce Mecliste 'kabul edilen bu Yasada ise 'kap
sam genişletilmiş, yasaya askeri ve sivil hâkimler ile 
savcılar, valiler, infaz müessesesinde görevliler, or
man korumada görevli amir ve memurlar, belediye 
za'bıta ve itfaiye teşkilatında çalışanlarla; çarşı ve 
mahalle bekçileri, 'köy 'koruyucuları, asayişin korun
masıyla görevlendirilen as'keri 'birliklerin subay, astsu
bay, uzman çavuş, sivil memur, işçi, erbaş ve erler 
yasanın 'kapsamına dahil edilmiştir. 

Ayrıca bu yasa ile ödenecek tazminatlar günün ko
şullarına uygun hale de getirilmiştir. Daha önce yü
rürlükte olan yasalarda ödenecek tazminat miktarı er 
ve erbaşlar için 200 lira ile 2 000 lira arasında de
ğişirken, getirilen 'bu yasa ile yaralanmaları halinde 
brüt maaşlarının 12 'katı, sakatlanmaları halinde brüt 
maaşlarının 20 'katı, ölümleri halinde ise, 1 nci dere
cenin son 'kademesine göre brüt maaşın 30 katına çı
karılmıştır. Ayrıca katsayıların bütçe yasası ile artırıl
ması halinde tazminat miktarları da buraya yansıtıl
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, yine Yüce Mecliste kabul 
edilen bu yasanın 7 nci maddesiyle 5 nci ve 6 nci mad
delerde yazılı koşullarda ölenlerin çocuklarının tahsil 
durumu da düşünülmüş ve bunlara devletin parasız 
yatılı okullarında okuma olanakları sağlanmış, dev
letin parasız yatılı okullarında okumayanlara, onların 
dışında kalanlara ise giderlerinin devlet tarafından kar
şılanması koşulu getirilmiştir. 

Bütün bu yeni hükümlere karşın dileğimiz odur 
ki, bu yasadan yararlanacakların sayısının hiç olma
ması veya çok az olmasıdır. 

Yasanın ülkemize uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

2 4 , 1 , 1980 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu.; 
Aleyhte söz isteyen?.,. Yok. Tasarının tümünü oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı Meclisimizce kaibul edilmiştir, hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

2. — Jandarma Genel Komut anlığının yeniden 
teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle dona
tılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Kanu
nun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı: 262) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında, Jandarma 
Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması, mo
dern silah, araç ve gereçlerle donatılması amacıyla 
içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1 - 2 ve 5 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve İçişleri ve Plan Komisyonları Raporlarının görüş
mesine haşlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?... Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunda onayınızı alacağım. Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde MSP Grubu adına Sa
yın Korkut Özal, 'buyurunuz efendim. 

MSP GRUBU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Önemli olan gene anarşi ve Türkiye'deki güvenli
ğin ve kamu düzeninin sağlanması mevzuuyla çok ya
kından ilgili bir kanunu görüşüyoruz. Jandarma Ge
ne1! Komutanlığının Türkiyenin genel asayişi içinde 
çok özel ve önemli bir yeri vardır. Polis bölgesinin 
dışındaki yurt güvenliğinin tamamından Jandarma Ge
nel Komutanlığına bağlı kuruluşlar sorumludur. Ve 
eğer bir ağırlık mukayesesi yapılacak olursa, bugün 
Türkiye'nin genel asayişi içinde belki Jandarma Genel 
Komutanlığına verilen görev, diğer-görevlilerin yahut 
toplam görevin % 70'i civarında kabul edilebilir. 

Jandarma Genel Komutanlığının özel bir durumu 
vardır, görev bakımından İçişleri Bakanlığı ile ilgilidir, 
diğer özellikleri bakımından da Genelkurmay Başkan
lığıyla ve Kara Kuvvetleriyle ilgilidir. Geçmiş yıl-

(1) 262 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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larda Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için 'bir
takım projeler yapılmıştır ve REMO, «Reorganizas-
yon ve Modernizasyon Programları» içinde Silahlı 
Kuvvetlerimizin modernizasyonu belli bir ölçüde ya
pılmaktadır ve buna 'milli imkânlar içinde, hatta mil
li imkânları aşan 'imkânlar zorlanarak en iyi şekil 
verilmeye çalışılmaktadır. Jandarma Genel Komutan
lığı ise, ilki yere bağlı olmanın verdiği bazı sıkıntılar
dan dolayı, bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerimizin 
edindiği ve mazhar olduğu alakayı görebilmiş Zanaatın
da değiliz. 

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerse ilki 
yönlü, hem asayişte, hem de gerektiği takdirde yurt 
savunmasında görev alacak birlikler olduğundan, ka
naatimizce buraya çolk daha büyülk önemin verilmesi de 
zaruridir. Nitekim, bugün Türkiye'de kırsal sorun
lar gittikçe büyümektedir. Jandarma 'bölgesindeki asa
yiş sorunlarımız, ileride belki şehir içindeki asayiş so
runlarımızı aşabilecek bazı uzantılar, bazı tehlikeler 
göstermektedir. Memleketin belirli bölgelerinde, kır
sal alanlarda yer almaya başlayan 'bazı olaylar, ilerisi 
için bu 'mevzuda şimdiden büyük ve dikkatli tedbirlerin 
alınmasını da gerekli kılmaktadır. 

Bu düşüncelerle 1972 senesinde Jandarmanın reor-
ganizasyon ve modernizasyonu için bir kanun çıkarıl
mıştır. 1632 sayılı Kanun, ki 23 Kasım 1972 tarihin
de çıkmıştır, jandarmanın reorganizasyon ve mo
dernizasyonunu öngörüyor. 

Ne var ki, o zamanın, yani 1972'nin şartlarında 
bu çıkarılan kanun, o tarihteki Türk parasının satın 
alma gücüne göre düşünüldüğü için ve ne yazık ki o 
tarihten bu yana Türk parasında büyük değer aşınma
ları yer aldığı için, bir yerde önemini kaybetmiştir. O 
tarilıte ayrılan ödenek 2 100 000 000 liradır. 

Bu önümüze getirilen kanun 1978 senesinin Ağus
tos ayının l'inde teklif ediliyor ve yapılan teklif, 
tamamen bu arada para kıymetinin aşınmasından do
layı çıkan durumu tashihe yönelmiştir ve yapılan tek
lif şudur : 2,1 milyarlık ödeneğin 8,4 milyara çı
karılması. Yani takriben 4 misline çıkarılması ve geç
miş yıllarda yapılmış olan 1,3 milyarlık harcamanın da 
bundan (mahsup edilmesi şeklindedir. Ve az çok bu is
tikamette tasarı komisyondan geçmiş ve bugün önümü
ze gelmiş bulunuyor. 

Biz prensip olarak buna katılıyoruz. Grubumuz 
alarak. Yalnız burada bir değişiklik önergesi de ver
dik, bir noktada Yüce Meclisin dikkatini çökmek isti
yorum, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon temsilcile
rinin de. Bu kanunun verilmesinden bugüne 1,5 yıla 

yakın bir zaman geçmiştir. Zannediyorum, Türkiye'
deki kanun hazırlama tekniğini de bildiğimize göre, 
bu kanun 1978'in başında belki ele alınmışıtr, belki da
ha eski bir tarihte ele alınmıştır. Dolayısıyla bu ka
nunda öngörülen rakamlar, benim kanaatim 1977'nin 
rakamlarını öngörüyor, yani 1977'deki Türkiye'nin o 
tarihteki parasının satın alma gücüne göre bir düzen
lemedir. Şimdi hepimizin iyi bildiği bir hakikat var. 
O tarihten bu tarihe, yani 1978 - 1979 ve herhalde bu 
kanun yürürlüğe girdiği zaman 1980'i de alırsanız 
Türk parasaldaki değer aşırtması 1977'de % 60,1978'de 
% 60, 1979'da % 80 ve muhtemelen 1980'de de eğer 
tedbir alınmazsa % 100 olur. Tedbir alınsa dahi, 
bizim kanaatimiz % 80 civarında bir para aşınması 
olacaktır. Bu 3 değeri birbiriyle çarptığımız zaman 
manzara şudur : 

Türk parasının değerini kaybettiği, ondan dolayı 
Jandarma için, «Jandarma REMO'su için ayrılan 2,1 
milyar yerine 8,4 milyar lira ayrılmalıdır» diye tek
lif edilen hu kanunu, o tarihten bu tarihe kadarki 
Türk parasındaki değer aşınmalarını nazara alırsak, 
şu anda aşınmış durumdadır. Yani biz bu kanunu 
aynen kabul edersek bu rakamlarıyla, esneklik tanı
mazsak, bu kanun da bir sene sonra işe yaramaz ha
le gelecektir. 

Ben bazı rakamları arz edeyim: Biraz matematiği
ni yaptık, belki arkadaşlarımızın ilgisini çeker. Tür
kiye'deki toptan eşya fiyatlarına göre bir sıralama yap
tım. 1973 toptan eşya fiyatını 100 kabul ederseniz, 
1980'de hu rakamın 1036 olacağı çıkıyor meydana. 
Her seneki toptan eşya fiyatlarının artışı böyle. Yani 
bunun manası şudur : 

1973 yılında Jandarmamıza verilen 210 milyonu 
(o) lira değeriyle hesaplarsanız, burada öngörülen Ka
nundaki 778 milyonluk satın alma yetkisi, o zamanın 
parasıyla 63 milyondan ibarettir. 

Nitekim bütçelere dikkat edecek olursa, her sene 
bütçelerimizde büyük rakam şişmeleri olmaktadır. 
Mesela bu senenin bütçesi, şu anda Komisyonda görü
şülen 'bütçe geçen senenin bütçesine göre % 60, % 70 
şişirilerek gelmiştir, rakamlar şişmiştir. Aslında şişen 
nedir? Türk parasının değeri düştüğü için bir reel de
ğerin Türk lirası karşılığı şişiyor. Bu kanunlardaki en 
büyük zafiyetimiz de bunları biz esnek vermiyoruz, ka
tı veriyoruz ve nitekim bu kanun çıktığından 4 veya 
5 sene sonra işe yaramaz hale gelmiştir.» Şimdi kor
kuyorum, şu anda kabul edersek bu değerlerle gene 
işe yaramaz hale gelecektir. 

Kaçınılmaz sual şudur şimdi; Acaba çaresi var 
mıdır bunun? 
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Ben bu durumu önleyebilmek için bir esnekliği 
önergeyle talkdim ettim Başkanlığa. Bizim teklif ettiği
miz önerge şudur: 

Bu kanunun 1 nci maddesinde bir esneklik öngö
rülüyor. Kanunun 1 nci maddesinde; Jandarma Genel 
Komutanlığı 8 milyon küsura, geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi tanınmıştır dedikten sonra, birtakım es
neklikleri; yani ilerde karşılaşılacak para kıymetinde-
ki tkaıyıplan gözönüne alaraik, o yıl'ki dilimin % 50 
oranında artma yetkisini Bakanlar Kuruluna veriyor. 

Benim kanaatim, bu rakamlara dokunımaktansa şu 
esndkliği arttırıp, bu kararı verecek hükümete % 50 
değil, bu hızlı enflasyon içinde bu rakamın % 50 ye
rine en az % 150 olması gerektiği yönündedir. Bu
nunla 'biz bir rakamı artırmıyoruz. Bununla ne yapı
yoruz? Bu kanunu bundan sonraki yıllarda de geçerli 
hale getirecek bir emniyet tedbiri koyuyoruz. Hükümet 
isterse bu yetkisini kullanır, istemezse, eğer şartlar im
kân vermiyorsa kullanmaz. Kanunun yapıldığı günden 
bugüne toplarsanız % 280 bir pahalılaşma vardır Tür
kiye'de. Bu bakımdan, bu rakamım üzerinde bir es
neklik tanınmasında ben fevkalade önem görüyorum. 
Aksi takdirde bu kadar zahmet, bu kadar uğraşma bo
şa gidecektir. 

Benim bu hususta en önemi gördüğüm nokta bu
dur ve kanunun tamam yapısını değiştirmeden, daha 
geniş bir esneklik, en az % 150 bir esneklik tanırsak 
zannediyorum bu mevzuyu aşabiliriz. Bu hususu Gru
bumuz olarak teklif ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Yıl

dırım, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HASAN YILDIRIM 

(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Jan
darma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanma
sına ilişkin yasa tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu'adına görüşlerimi ifade ve arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Gerek Gru
bum ve gerekse şahsım adına Yüce Meclisi saygı
larla iselamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Jandarma Genel Komutan
lığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz, esaslı bir 
parçası ve rüknüdür. Jandarma Genel Komutanlığı
nın yurt savunmasında gösterdiği üstün başarı ve 
kahramanlık destanları tarihimizde doludur. 

Yurt içinde asayişi sağlamak, Jandarma Genel Ko-. 
mutanlığının başta gelen görevlerindendir. Jandar
manın bu görevini ellbetteki iyi ve başarılı bir şekilde 

yapması için modern silah, araç ve gereçlerle donatıl
ması zorunludur, 

Değerli arkadaşlarım, bu düşüncelerle 23.11.1972 
tarih ve 1632 sayılı Yasa ile Jandarma Genel Komu
tanlığına sözünü ettiğimiz amaçlar için 2,1 milyar 
Türk lirası harcama yetkisi verilmiş bulunuyor idi. 
O tarihten bu yana aradan tam 8 yıl geçmiştir. Bu 
süre içinde teknolojide büyük gelişmeler olmuştur. 
ıSilah, araç ve gereçlerin fiyatında büyük tırmanma
ya karşın verilen- harcama miktarı devede kulak ka
bilinde kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, jandarmanın görevi son 3 -
5 yılda dalha da ağırlaşmıştır. Anarşi Türkiye'de kol 
gezmekte ve hayatı felce uğratacak nitelikte doruğa 
tırmanmıştır. Vatandaş yarınından emin değildir. 
Yurtta büyük tedirginlik vardır. Türkiye'de eşkiya-
nın bu gece eşkiyanın ne yapacağı belli değildir. Her 
gün 5 - 1 0 masum yurttaşımızın canına kıyılmakta
dır. Anaların kanlı gözyaşları aksine 2 ay önceye 
nazaran azalmamış, gittikçe artma istidadını göster
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yurttaşlarımız evlerinde so
ğuktan üşümeye ve donmaya, bir kaşık sıcak çorba
ya saatlerce kuyruklarda karakış altında beklemeye, 
mutfaklarında boş kalan tavalara bir ölçüde yağ bu
labilmek için boyun eğebilmektedirler. 

Ancak, anarşi ve insanlık dışı korkunç cinayetlere 
artık vatandaşımızın, • halkımızın tahammül gücü kal
mamıştır. Anarji ile terörün köküne inmek ve kökün
den anarşiyi, terörü kazımak görevi başta her yurt
taşımıza demokratik, anayasal örgütlere, bu arada da 
Jandarma Genel Komutanlığına düşmektedir; zaten 
Jandarma Genel Komutanlığının başta gelen görevi 
de budur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün anarşi hem örgütlü 
ve hem de neredeyse teknik silahlarla donatılmıştır. 
Neredeyse anarşi güvenlik kuvvetlerine meydan oku
maktadır, 

Değerli arkadaşlarım, işte böyle bir ortam kar
şısında Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teş
kilatlanmasına dair bir yasa tasarısı, yüksek huzur
larınıza getirilmiş bulunmaktadır. Bu yasa tasarısı 
1987 yılına kadar, Jandarma Genel Komutanlığının 
silah, araç ve gereç temini için, 8 447 170 000 TL. 
harcama yetkisi vermektedir. Bu tasarıyı Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak olumlu karşılıyor ve 
olumlu oy vereceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yasa üzerinde anladığımız 
kadarıyla bütün siyasal partilerin anlaşmaya vardık
ları görülmektedir. Yasa tsrısı üzerinde bir anlaşma 
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vardır. Yasa tasarısı Yüce Meclislerden anlaşma ge
reğince büyük bir uyum içinde - isteriz ki her ko
nuda böyle olsun - Yüce Meclislerden geçmiş ola
caktır. Yasa tasarısının amacı; gelişen teknolojiye gö
re, gelişen teknolojiye karşın jandarmanın silah, araç 
ve gereçler yönünden donatılması ve jandarmayı anar
şiyi önleme bakımından, etkinliğe kavuşturmasıdır; 
yasa tasarısının amacı budur. 

Değerli arkadaşlarım^ anarşinin önlenmesi, jan
darmanın modern silahlarla donatılmasıyla da ol
maz. Bugün Türkiye'de sıkıyönetim var, bir taraftan 
sıkıyönetim kuvvetleri, diğer yandan emniyet örgütü, 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı diğer kuvvetler, 
Türkiye'de örgütlenmiş, her gün 5, 10 yurttaşımızın 
canına kıyılmakta, 'bu güçlerle beralber anarşiyi aşa
maz durumdayız. Bunun için anarşinin önlenmesi hu
susunda anarşinin, terörün bu korkunç vahşetin ne
deni ve kökeni üzerinde, gerçekten siyasal partileri
mizin anlaşma zorunluluğu vardır. Bunun zamanı 
geçmiştir. Ay bacayı geçtikten sonra oturup elimizi 
dizimize vurmanın bence hiç de bir yararı ve faydası 
olmayacaktır. 'Biz, demin de ifade ettim, bazı yasa
larda diğer partiler hir araya gelip anlaşıyor ve ya
salar rahatlıkla şu Yüce Meclisten çıkıyordu. Bugün 
yurdumuzu Ibir uçtan diğer uca kasıp kavuran, inim 
inim inleten anarşi hususunda bir araya gelir, birle
şir, anarşinin (ve terörün kökeninde sebep ve nede
nini, bu hususta anlaşırsak, sanırım anarşiyi kolay ko
lay Türk milleti üsteleyecek ve yurdumuzu saran te
dirginlikten, korkudan, vahşetten yurttaşlarımızı kur
tarmış olacağız., 

ıBu düşüncelerle ve duygularla getirilen yasa tasa
rısının, özellikle anarşiyi önleme bakımından Jandar
ma Genel Komutanlığı mensuplarına ve yurttaşları
mıza hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclisi saygıla
rımla selamlar, yasa tasarısına COP Grubu olarak 
olumlu oy vereceğimizi arz ederim, 

Teşekkür ederim. (COP sıralarından alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Kızılışık, bu

yurunuz. 
AP GRUBU ADINA AHMET GÜLTEKİN KI

ZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekili arkadaşlarım; hepinizi aynı duygularla se
lamlıyorum. 

'Malumları olduğu veçhile, Silahlı Kuvvelerimiz, 
Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri 
ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı seyyar ve sa
bit jandarma kuvvetleri olarak 4 gruba ayrılmakta
dır 

V 
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Daha evvel Meclislerden geçen yasalarla, son tek* 
notojik gelişmeler, modern teknik ve buna uyum sağ
lamak bakımından başlangıçta adım saydığım Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları bu yönden 
gerekli imkânlara yasalarla kavuşturulmuştur. Ancak, 
aradaki dengeriin sağlanabilmesi, bir; ikincisi jandar
mayı saibit ve seyyar jandarma kuvvetleri dediğimiz 
zaman, biz yalnız başına yurt içinde anarşi ile müca
dele edecek bir teşkilatı ve bu teşkilatın mensuplarım 
anlamıyor; fakat aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin bir 
grubu olarak iç güvenliğin sağlanması kadar, gereğin
de yurt savunmasında da görevlendirilmesini mümkün 
görüyor ve kabul ediyoruz. 

tşte bu bakımdan sıilah, araç, gereç bakımından 
olduğu kadar, noksan kadro malzemelerinin temini 
ve de sefer stoklarının da 'sağlanması yönünden bu 
yasanın Yüce Meclîse getirilmesine hâsıl olduğu ka
nısındayız, 

Şunu arz etmek isterim ki, birçok noktalarda ben
den evvelki konuşan grup sözcüsü arkadaşlarımın söz-
ferine de iştirak ediyorum. Haıtta başlangıçta konuşan 
Sayın Korkut. Özal bir noktada bir ölçü ortaya koy
dular ve % 50 oranındaki, 1 nci maddenin sonunda 
Bakanlar Kuruluna, o yılki dilimin % 50̂ sıi oranında 
artırabilme yetkisinin, para değerinin bütçe yılına na
zaran daha kısa zamanlarda düşmesi de göz önüne 
alınarak bu miktarın % 150*ye çıkarılması konusun
da bir görüş sundular. Bu görüşü biz de benlitmls'iyoruz. 

Bu bakımdan grup olarak bu yasa tasarısının tü-
müna ve maddelerine olumlu oy vereceğimizi arz eder, 
hepinize grubum ve şahsım adına saygılar sunar, ya
sanım ilgili jandarma kuvvetlerine, yüce milletlimize, 
yurdumuza hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ça-

kıroğlu, buyurunuz. 

MHP GRUBU ADINA ÖMER ÇAKÎROĞLU 
(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Jan
darmanın yeniden reorganizasyonu için- ihtiyaç, 1972 
senesinde meydana çıkmış ve 1632 sayılı Kanunla ken-
di'sine 2 milyar 100 milyon liralık bir sarf yetkisi 
verilmiştir; fakat o günden bugüne geçen süre içeri
sinde paramızın değerinin düşüşü ve malzemelerdeki 
dış alımlarda ve iç alımlardalki pahalılık, bu paranın 
kâfi gelmediği noktasını doğurmuştur ki, bu doğru-
duf, 
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Ancak, getirilen miktarın benden evvel konuşan 
Sayın Korkut Özat'ın. tabiriyle, bu kanun hazırlandı
ğı zamanda istenen 8 milyar 447 milyonluk tahsisa
tın 1977 senesi normlarına göre hazırlandığı meselesi 
oluyor. Bu paranın da yetmeyeceği kanaatindeyiz. 

Eğer jandarmayı hakikaten bu memleketin güven
lik ve asayişini korumada söz sahibi etmek istiyorsak, 
onun ihtiyaçlarım yerine gdtirmek mecburiyetindeyiz. 
Dünün jandarmasının uğrattığı asayiş mevzularıyla, 
bugünün jandarmasının uğraştığı asayiş mevzuları ara
sında çok büyük fark vardır, gerek nitelik ve gerekse 
oluş bakımından çok büyük bir fark vardır ve buna 
jandarmanın ayak uydurması, ancak yeniden bu asa
yişteki görülen yeni oluşuma ayak uyduracak şekilde 
organize edilmesine bağlıdır. Dünün jandarması köye 
yaya gîdetbıllir ve muhtardan bir ilmühaber yahut da 
'bir haber göndermekle arayabilirdi, aima bugün kar
şıcında anarşik olaylarda organüze bir kuvvet vardır, 
bu organize kuvvetin silahı ve kullandığı vasıta, jan
darmanın bulgun kullandığı silahtan ve vasıtadan çok 
daha üstündür. 

O balkımdan, 1977 yılında hazrılianan bu 8 milyar
lık ihtiyaç, bugün için gene azdır kanaatindeyiz. Öner
ge verildi dendü, bu önergeye peşin olarak katıldığı
mızı ve eğer sayın heyet bu önergeye itibar göstermez
se, bu gelen miktara bizim müspet oy kullanacağı
mızı arz eder, sayglıar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Çakrıoğlu. 
Şahsı adına Sayın Başoğlu, buyurun efendini. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclisin yapacağı en 
önemli görevlerin arasında sanıyorum bu tasarının 
kanunlaışiması gelmektedir. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarımın da 
belirttiği gibi, jandarmamızın görevi, bugünkü Tür
kiye'nin ortamında eskiye oranla çok farklıdır ve çok 
değişiktir. Eskiden polisin bulunmadığı yerler, köy ve 
kasaba gibi yerlerde görev ifa öden jandarmamız, bu
gün şehir merkezlerinde ve devlet düşmanlarıyla ken
disine verilen görevi yerline götürmeyi şerefle sürdürme
ye çalışmaktadır. 

Nitekim, jandarma eski genel komutanlarımızdan 
bir tanesine uzanan anarşistlerin silâhı da, jandarma
mızın görevini kendiliğinden belli ethıekttedlir. Bura
da tartışmalara meydan vermek istemem; gruplarara-
sı bir anlaşma ile çıkarmaya çalıştığımız tasarıların 
ortamını bozmak istemem; yalnız, bir yandan anar
şiyi önleyelim, anarşinin sebepleri üzerinde duralım 
derken, öte yandan Jandarma Genel Komutanına sa

lah uzatan, saldıran kişileri önce affedip,„ sonra da 
Devletin Hazinesinden nemalandırmak, görevlendir
mek ve maaş vermek doğru bir şey değildir ve anarşi
nin kaynağına inip onu önlemede bizi doğru yolla gö
türmez. Anarşi Türkiye'nin neresinden, hangi şartların
dan doğuyor tartışmaları çok yapılmıştır. Her yerde 
herkes kendine göre birtakım görüşler ileriye sürmüş
tür, ama zannediyorum bu tasarı görüşülürken birkaç 
dakikanın içerisinde bu noktada açılacak bir müna
kaşadan doğru bir netice ile çıkmamıza imkân yok
tu;, 

Jari.'arma gerçekten Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
.yrı'rnaz bir parçasıdır; onu tamamlayan bir şerefli 

•o'1 arak, bugünkü şartlara göre yenid'-•<• 
laltlandırılrnalıdır. Kadro bakımından teşkilatlandırıl-
malndır, silah bakımından teşkilatlandırılmalıdır ve 
gerekiyorsa 'sayısı, şehirde özellikle diğer silahlı kuv
vetlerimize oranla biraz daha şehlire yatkın görev ifa 
edebilmek için, gerekiyorsa kadrosu art inim alidir. 
Bundan önce Yüce MecUi'sin kabul ettiği tasarı ile de 
yurt görevini ifa eden bu değerlü silahlı kuvvetlerin 
mensuplarına, yaralanma ve ölüm nedenliyle bünyevi 
olarak uğrayacakları zararların giderilmesi içlin kafoul 
ettiğimiz tasarıda onların çalışmalarını daha çok teş
vik edecek buna ilhtüyaçHarı olmadan ama hiç değilse 
Devletlin kendisine verdiği görevli ifa eden arkadaşla
rımızı Devlet korumakla, görevini yerime getirecektir. 

Tasarının hayırlı olmasını ve mensuplarına faydalı 
neticeler getirmesini, yüce milletlimize daha olumlu 
hizmetler yapacak olan Jandarma Genel Komutanlı
ğımıza kıymetli ve şerefli vazifelerinde daha büyük 
güç vermesini diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkkür ederim Sayın Başoğlu. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşkilat
lanması Modern, Silah, Araç ve Gereçlerle Donatıl
ması Amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Gi
rişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 

ilişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 163'2 Sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci 
maddeleri aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilatlandırılması, kadro noksanı silah, araç 
ve gereçlerinin modern teknik geliişmelere uygun şe-
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kilide tamamlanması ve mevcutlarının yenilenmesi ve 
'bunların idamesi için İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına 8 447 170 000 liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkili veril
miştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartlara 
göre Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 nci maddede be
lirtilen o yılki dilimin •% 50isi oranında arti'rılabi-

BAŞKAN — Maldde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Sıra Sayısı 262 olan italarının çerçeve 1 içindeki 

madde Tin son cümlesindeki % 50 rakamının % 150 
olarak değiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Erzurum Konya 
Korkut Özal Şener Battal 

Adıyaman Siirt 
Abdurralhman Unsal Abdülkerim Zilan 

İstanbul 
Abdullah Tormba 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV

HER (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet? 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor, 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılı

yor, 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Maddeyi değişik sekiyle oylarınıza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 noi maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Birinci madlde gereğince yapılacak 

yüklenmelere Ikarşıltk İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığı Bütçesinde «Jandarma Genel Ko
mutanlığının yeniden teşkilatlandırılması, kaıdro nok
sanı silah, araç ve gereçlerinin modern teknik geliş
melere uygun şekilde tamamlanması ve mevcutlarının 
yenileştirilmesine ait her türlü alan ve giderler» adı 
altında özel bir bölüme 1973 yılınldan itibaren aşağı
daki Ödeme planına göre ödenek (konur. 

1973 yflında 
1974 >* 
1975 » 
1976 » 
1977 » 

210 000 000 TL. 
210 000 000 » 
210 000 000 » 
210 000 000 » 
'273 000 000 » 

1978 
1979 
1980 
1981i 
1982 
1983 
1984 
1985 
198Ö 
1987 

» 
* 
!»l 
>» 
» 
»i 
»' 
•» 
» 
» 

+' 

241 500 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 070 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
!» 
,» 
» 
» 

Toplam ı8 447 1̂70 000 TL. 
1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 ve 1978 yılı büt

çe kanunları île verilen toplam 1 354 500 000 TL.'lık 
Ödenek bu miktardan malh'sup edilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinin prog
ramlarında; 

Harp silah, araç ve gereç alımlarını kapsayan -
savunmanın gerektirdiği alım ve giderler - harcama 
ifcal'eminlde yer alan 'Ödeneklerle; 

(Silah, anamalzöme, yedek parça, araç ve gereçle
rin satın alınması, tedariki, imalatı, bu Kanun hü-
'kümlerine talîdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

'Kabul .etmeyenler... Kabul ddilmi'ştiır. 
5 nci malddeyi dkultuyorülm,: 

, Madde 5. — Yurt üçiniden temin edilemeyen ihti
yaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağla
nır. Kredi ile yapilacalk alımlar ve yaptırılacak hiz
metler için ayrı bir Ödenek ve 15 yıllık süre ile bağlı 
olmamak kaydı ile ayrı bir ödeme planı yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Malddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Çerçeve 1 noi malddeyi okutuyorum: 
Maldde 1. — 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci 

maddeleri aşağıdaki sekilide değİştirlmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

lbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlülk maddesi 2'yi dkUıtuıyorum: 
Maldde 2. -— Bu Kanun yalyımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maiddeyli oylarınıza sunuyorum': Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kaibul edifoniştitr. 
3 ncü madideyi okutuyorum : 
Maldde 3. — Bu Kanunu ^Balkanlar Kurulu yürü-

ıtür, 
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BAŞKAN — Maldde üzerinlde söz isteyen?.. Yok. 

MaJddeyü oylarınıza sunuyorum: Kabul ddenler... 
'Kabul dtmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tülmü üzerinde son Söz Mite Sayın Ça-
talbaş'ınldır, buyurun Sayın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATAUBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilat-
laniması ite ilgili fcanun tasarısı Yüce Medlis/imizden 
geçmiş bulunmaktadır. 

Tarihinde büyük zaferleri kazanmış 'bulunun Kah
raman Ordumuzun, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ya
nında, Jandarma Gdnel Komutanlığımız ve kuvvetleri 
de şerefli ve kahraman Türk Orldusunun ayrılmaz 
bir parçasıdır. Bu değerli büyük kuvvetin rdorganizais-
yonu denlildiği zaman, bugünikü harp ve teknolojik 
değişiklikler içinde jandarmamızın Üs'tlendiği ödev ve 
görevleri, tarihine yaraşır biir njitellük ve nicelik içinde 
yapabilmesi için, her türlü imkânların kendiline veril-
»diğinii yine Yüce Meclis kararınida görüyoruz ve bun
dan 'kıvanç duyuyoruz. Değişiklik önergeleri bile jan
darma kuvvetlerimizin derin ve ihtiyacı olan bütün 
araç ve gereçleri, iç ve dış siliarı alımlarımı reorgarii-
zasyonun gerektirdiği imkânları sağlayacağı cihetle, 
Adalet Partisinin esas mefkûrdsliride ve şahsım adına 
konuşma içinde Yüce Meclisin aldığı, bu değişiklik 
önergeleriyle aldığı 'kararı kutluyor ve tebrilk ddiyo-
ruirrlj > 

ıBugün ülkemlizin içlnlde bu'lunlduğu koşullar 
karşısında terör ve anarşi maaldsdf en ktorkünÇ boyut
lara ve durumlara yükselknlişltiir. Yine güvenliğimizin 
önemli unsurlarından, teşkilaltlairınldan biri olan Türk 
polisten, Türk emriiydt)in'in yanınlda özellikle onun 
ödev sahasının dışınlda Jandarma Genidl Komuitanlı-
ğımızın kuvvetlerinin ve jandarmamızın can ve mal 
güvenliğinin korunması yönünden aldığı bu ödev, en 
büyük 'ödevlerden 'biri olarak değerteridirilmıdfdîr. Ço
ğunlukla, uçsuz bucaksız yerierde, karda, kışta, yaya 
olarak Ödevine giden ve bu ödevini tarihine ve mille
tinin necip asaletine yakışır ve yaraşır bir biçimidJe gö
türen ve sürdüren Jandarma Gene Komutanlığımıza 
aiit bu Kanunun Yüöe Meclisten, yüce ve değerli oy
larınızla çıkmış olmasını saygıyla, kıvançla karşılıyor, 
Kamunun Jandarma Genel Komutanlığımıza, aziz ulu
mumuza hayıriı, uğurlu olmasını temenni ddiyor ve 
Yüce Meclise saygılar sunuyor, teşekkür ddiyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. Ta
sarının tümü açik oya tabiidir. Zaman geciktiği için 

' gelecek birîeşirdde açık oya sunulacaktır; hayırlı ol
sun, 

3. — 926 say ıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal' 
in, subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst de
rece verilebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hak
kında Kanun Teklifi ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, 2182 sayılı Yasaya bir ek madde ek
lenmesine ait Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü maldddsttnde, 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
1 ek geçici madde dldenlmdsine ül'işlkin Kainun Tasa
rısı ile K'ortya Milletvekilli Şener 'Battal'ın subay, ast
subay ve askeri memurlara bir üst derece verilebilme
si için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa 
ek geçici maddeler dc'lenlmesi hakkında Kanun Teklifi 
ve Sı vals Millettvdklili Azimet Köylüoğlu'nun 2182 sa
yılı Yasaya bir dk maidde dklenmdsine ailt yasa öneri-
siiyîa MÜl'i Savunma ve Plan k'omteyortları raporları 
'bulunmalkltaid'ır. 

Komisyon ve Hükümet yerinli almıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husU-
isurida oylarınızı alacağım': Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Etim'eyenler... Kalbul edilme-
mişltir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Milliyetçi 
Hareket ParitM Grubu atfına Sayın Kabadayı, buyu
run. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Balkan, muhterem arkadaşlarım, 
cümlenizi saygıyla sdlamlarım. 

insanlar, kendileri konuştuğu zaman mübarektu, 
muhteremdir, helaldir, konuşacaktır; ama istemedik
leri zaman başkası konuşmasın, konuşursa haramdır, 
günahtır, demek olmaz. Hiç de konuşmak istek ve 
arzum olmadığı halde, şu kürsüyü sık sık işgal eden 
kişinin, «Konuşulmasın^ demesinden ötürü çıkmış 
ve Grubum adına söz almış bulunuyorum. (MSP ve 
Bağımsızlar sıralarından gülmeler alkışlar). 

(7) 371 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Bravo!.. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Huzurunuza 

gelmiş olan bu kanun tasarısı, 1 yıla yakın geç de 
olsa bir eşitsizliği gidereceği için teklif edenlerden yi
ne de Grup olarak müteşekkiriz. Yüksek oylarınızla 
kabul etmekle bir dert ve ıstırabı Silahlı Kuvvetler 
adına gidermiş olacaksınız. 

Cümlenizin malumu olduğu gibi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri 926 sayılı Personel Kanununa tabidir, di
ğer devlet memurları da 657 sayılı Kanuna tabidirler. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bazı madde
ler ve ekler yapılmış, 1 Mart 1979'dan itibaren uy
gulanmak kaydıyla 28 . 2 .1979'da 2182 sayılı Kanun 
çıkarılarak vazifede olan memurlara bir defaya mah
sus olmak üzere, tahsil ve (kadro aranmaksızın, bir 
derece üst terlilerine imkân ve fırsat vermiş idi. 

Bu kanun, bu sivil memurların emekli, dul, yetinv 
lerine adi ve vazife malullerine de şamil idi. Ayrıca 
bu kanun çıkarılırken 926 sayılı Türk Süahlı Kuvvet
lerine- ait Devlet Personel Kanununa tabi subay, ast
subay, uzatmalı jandarma çavuş ve jandarmalara 
tatbik edilmedi, buna paralel olarak da emekli, dul, 
yetim ve vazife malullerine tatbik edilmek suretiyle 
bir haksızlık, bir farklı muamele Silahlı Kuvvetleri
nin mensupları için yürütülmüş oluyor idi. İşte bu 
Kanun, daha evvel çıkarılmış olan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa paralel olarak 926 sayılı Ka
nuna tabi Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı personelin 
haklarını da bir defaya mahsus olmak üzere bir de
rece üst veriyor; emekli, dul ve yetimlerine de yine 
aynı hakkı tanımak suretiyle Ordunun hiyerarşik dü
zen ve nizamım bozmamak için 926 sayılı Kanunu 
ayarhyor, bir haksızlığı gideriyor. 

Hakkın, dili, dini, milliyeti, sınıfı yoktur; geç de 
olsa bu hakkı verdiğinden dolayı Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak memnunuz. İnşallah, çıkaran sizlere, 
almış olan Silahlı Kuvvetler mensuplarına hayırlı ol
sun diyoruz. 

Cümlenizi saygıyla selamlarım. (MHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanurt Tasarısı 
MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahtı Kuvvetle

ri Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici madde 
eklenmiştir. 

«Ek Geçici Madde 34r — a) Bu Kanunun 137 
nci maddesini değiştiren 13 . 10 . 1978 günlü ve 15 
sayılı Kanun hükmünde Kararnameye göre aylık 
alan ve 1 Mart 1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvet
lerinde görevli bulunan personelin rütbe, kıdem ve 
ek göstergelerinde değişiklik yapılmaksızın kazanıl
mış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere bir 
üst dereceye yükseltiMr. 

Anılan personelin alt derecelerde geçen süreleri 
aylıklarının yükselmesi yönünden üst derece kademe
lerinde geçmiş sayılır. 

İlgililerin bu şekilde saptanacak kazanılmış hak 
aylıkları, rütbe aylıklarının bir üst derecesinin aynı 
kademesi üzerinden yürütülür. 

Birinci derecede bulunan yarbayların aylığı albay 
aylığına yükseltilir. 

Gruplarının tavan derecelerinde bulunan persone
le son kademe aylığını geçmemek üzere üç kademe 
ilerlemesi uygulanır. 

b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihin
de öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin 926 sayılı 
Kanunun 143 ncü maddesinde öngörülen harçlıkları, 
bu hükümlere göre ödenir. 

c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun 
yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazi
fe malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim ay
lıkları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanununa bir ek geçici madde ek
lenmesine ilişkin tasarının ek geçici 34 ncü maddesi
nin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Samsun 
İrfan özaydınlı İîyas Kılıç 

İzmir İstanbul 
Coşkun Karagözoğlu Fehmi Cumalıoğlu 

Ankara" Konya 
Oğuz Aygün Şener Battal 

Manisa 
Faik Türün 

a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 13 . 10 . 1978 günlü ve 15 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişik 137 nçi maddesine. 
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göre aylık alan ve 1 Mart 1979 tarihinde Türk Silah
lı Kuvvetleri kadrolarında bulunan presonelin, rüt
be ve kıdemlerinde değişliktik yapılmamak kaydıyla 
kazanılmış hak aylıkları, bir defaya mahsus olmak 
üzere, bir üst derecenin aynı kademesine getirilir. 

Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 
2 noi derecenin 2 ve sonraki kademelerinde bulunan
lar ile astsubaylardan 2 nci derecenin 4 ve sonraki 
kademelerinde bulunanlar 1 nci derecenin son kade
mesi olan 1 200 rakamına getirilir. 

Astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 
1 nci kademesinde bulunanlar 1 nci derecenin 3 ncü 
kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üç 
kademesinde bulunanlar, 1 nci derecenin sırası ile ilk 
üç kademesine getirilir. 

Uzman jandarma çavuşlardan 5 * 6 nci derecenin 
ilk üç kademesinde bulunanlar sırasıyla VIII sayılı 
Cetvelin 5 nci derecesinin ilk üç kademesine, 5 - 6 nci 
derecenin 4 ncü ve sonraki kademelerinde bulunan
lar, VIII sayılı Cetvelin 4 ncü derecesinin 1 nci ka
demesinden başlayarak sırasıyla bu derecenin sonra
ki kademelerine getirilirler. 

Uzman çavuşların, kendilerine ait gösterge tablo
sunun üst sırasının kademelerinde bulunanlar IX sa
yılı Cetvelin 10 ncu derecesinin kademelerine getiri
lirler. 

Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsu
baylar yükseldikleri derecenin ek göstergelerini alır
lar. Şu kadar ki, gruplarına ait bulunan ek gösterge 
rakamlarının tavanı geçilemez. Bu tavan subay gru
bunda bulunan yarbay ve alt rütbeler için 400, astsu
baylıktan subay olanlar ile astsubaylarda 300 dür. 
Albay ve kıdemli albaylar ile general - amiraller mev
cut gösterge rakamlarını muhafaza ederler. 

Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen 
- süreleri aylıklarının yükseltilmesinde üst derece ka

demelerinde geçmiş sayılır. İlgililerin bu şekilde sap
tanacak kazanılmış hak aylıkları, rütbe aylıklarının 
bir üst derecesinin aynı kademesi üzerinden yürütü
lür. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL CEV
HER (Trabzon) — Sayın Başkan, bu tasarı ve teklifi 
bir kereye mahsus olmak üzere geriye alıyoruz. 

BAŞKAN — Bir kereye mahsus olmak üzere geri 
verilmiştir, 

4.-4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 ncü maddesi
nin (a) bendine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun 
tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kano

nunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrasınn değiştiril
mesine ilişkin Kanun tasarısı ve Milli Savunma Ko
misyonu Raporu. (1/348, 1/354) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 378) 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü maddesinde, 4 Ocak 
1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç 
Hizmet Kanununun 33 ncü maddesinin (a) bendine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci mad
desinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Ka
nun tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu 
bulunmaktadır, 

Komisyon burada mı efendim?.. 
METİN TÜZÜN {İstanbul) — Sayın İrfan. Özay-

dınlı burada efendim. 
İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Buradayım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kayaean yok mu efendim?.. 
Sayın özaydınlı, Komisyondaki göreviniz? 
İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Üyeyim efen

dim., 
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre Başkan veya 

sözcü olması gerekir. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ta

kip edemedim, geri alınan madde mi, tasarı mı? 
BAŞKAN — Geriye maddeyi aldı efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Türk Silahlı Kuv

vetleri emekli ve malullerine, ordu mensuplarına bir 
üst derece verilen tasarı tamamen mi geri alındı? 

BAŞKAN — Maddeyi geri aldı efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — O zaman diğer 

maddeler niye görüşülmüyor? 
BAŞKAN — Diğerleri yürürlük maddeleridir. 
ŞENER BATTAL (Konya) — O zaman gündem

de kaldı değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gayet tabii kaldı efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Çünkü, sivillere 

bîr üst derece verildi, sivil emeklilerine verildi, ordu 
mensuplarına verildi, emeklilere verilmedi. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız madde geri alındı, 
tekrar geldiğinde müzakeresi yapılacak efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Gündemdeki yeri
ni muhafaza ediyor, değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gayet tabii, muhafaza ediyor efen
dim. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Sayın Baş
kanım, bir maruzatım olacak. 

Bu avans olarak ordu personeline verilmektedir 
(subaylara, astsubaylara ve uzman çavuşlara). Bir se-
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nedir* mağdur olan tüm emekliler vardır. Hiçbir su
retle artım yoktur. Herhalde Hükümetimize veyahut 
da Komisyonumuza yanlış bilgi gelmiştir. Bu mağdu
riyeti* önlemek, mutlaka bu mali yıldan evvel olma
sı gereklidir. Bunun zabıtlara geçmesi için söz almış 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 4 ncü maddesi
ne geçtik. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, geri 
alma mevzuunda ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, konu kapanmıştır; çünkü, 
başka bir maddeye geçtik. 
. İHSAN KABADAYI (Konya) — Kapanmıştır 

da, büyük bir 'haksızlık kapısını kapattık. 

/. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun uygulanmasına iliş
kin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Basol'un yazılı ce
vabı. (7/687) 

28 .12 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Ticaret Bakanı Sayın 
Halil Başol'dan, tarafıma yazılı olarak bildirilmesine 
tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 94 ncü mad
desine göre, kooperatifçiliğin tanıtılması, eğitimi ve 
organizasyonlarında yol göstermek, öğütleri ile yöne
tim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi hiz
metler için, kooperatiflerin yıllık bilançolarına göre 
hâsıl olan müsbet gelir gider farkının % l'i Ticaret 
Bakanlığı emrindeki bir fona yatırılmaktadır. 

— 1163 sayılı Kanun 1969 yılında 13195 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

— Adı geçen Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten 
bu tarihe kadar, hangi tür kooperatiflerden % 1 ola
rak bu fona para gönderilmiştir? Bunların adları ve 
gönderdikleri miktar nedir? 

— Kanunun 94 ncü maddesinde kooperatifçiliğin 
gelişmesi için sayılan tedbirlerden hangileri uygula
ma alanına konmuştur? Bunlar nelerdir? 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü sırasındaki mad
denin görüşmelerine geçiyoruz. Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?;. Var. Ertelenmiştir. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Efendim, gündemin 5 nci maddesi var. 

BAŞKAN — Efendim, zamanımız kalmamıştır. 
Zaten* 5 nci madde üzerinde de birçok önergeler var
dır. Onun için uzayacaktır. 

Bu bakımdan, gündemdeki kanun tasan ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek için 29 . 1 . 1980 Salı günü 
saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanına Saati : 18.43 

— Yukarıdaki tedbirlerin alınmasında her tedbir 
için ne kadar para sarfedilmiştir? Detaylı bir şekilde 
tespit edilmiş ise bu soruda açıklanmasına. 

— 94 ncü maddenin tarif ettiği uygulamalar dı
şında para sarfedilip edilmediği? 

— Bu fonda teraküm edilen paraların bugüne ka
dar olan yekûnu, sarfedilmiş olanların ayrı ayrı ha
nelerde gösterilmek suretiyle miktarının ne olduğu
nun bildirilmesi. 

TC 
Ticaret Bakanlığı 22 . 1 . 1980 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-8/1-1-1226 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.1.1980 tarih ve 7/687-4271/26074 sayılı ya
zınız. 

Bilindiği üzere 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 
1969 yılında Resmi Gazetenin 13195 sayılı nüshasın
da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu tarihten itibaren; Bakanlığımıza bağlı Yapı, 
Küçük Sanat, Esnaf Kefalet, Tüketim, Üretim, ve 
Pazarlama, Motorlu Taşıyıcılar, Temin Tevdi, Ya
yın, Organize Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri; adı 
geçen Kanunun 94 ncü maddesine göre; Kooperatif
çiliğin tanıtılması, eğitimi ve organizasyonlarında yol 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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göstermek, öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yar
dımda bulunmak gibi hizmetler için kooperatiflerin 
yıllık bilançolarına göre hâsıl olan müspet gelir gi
der farkları ,% 1 olarak TC Ziraat Bankası Merkez 
Şıibesiride açtırılan 640/11837 sayılı hesapta birikmek-
tedır^ 

Kanunun 94 ncü maddesinde kooperatifçiliğin ge
lişmesi için Bursa, Samsun, Gaziantep ve Ankara'da 
muhtelif tarihlerde seminerler düzenlenmiş ve Koope
ratif hakkında halkımıza geniş bilgi verilmiştir. 

1. Bu fona sadece Ticaret Bakanlığına bağlı 
kooperatifler para yatırır. Diğer kooperatiflerin 
|% l'leri Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı em
rinde toplanır. 

2. Fonun sarf yönetmeliği yoktur. Fonun bir 
saymanlık haline gelmesi halinde ise, miktar Sayman
lık Kadrosunu finansa edecek seviyede değildir. Bu 
nedenle eğitimle ilgili onay alındıkça sarf yapılmak
tadır. 

3. Fona para gönderen kooperatiflerin ancak 
teftişleri sırasında bu vecibeyi yerine getirip getirme

dikleri anlaşılmaktadır. Kooperatiflerin kârlılık du
rumlarının bilinmesi mümkün değildir. 

4. Fondan; hesabın açılış tarihinden bu yana bi
riken paralar ile yapılan ödemeler ekli banka ekstre-
sinde görülmektdir. 

5. 94 ncü madde dışı ödeme yapılmasına imkân 
yoktur. 

6. Kooperatifçiliğin gelişmesi için gerekli ki
tap, broşür, basılması yurt içi ve dışına gönderilmesi 
dışında, asıl eğitim kooperatifçiler ve üst kuruluşları 
tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Türk Kooperatifçi
lik kurumu bu kabil girişimleri de desteklemektedir. 

Geçen yıllarda illerde düzenlenen eğitim seminer
leri ile Türk - Alman Kooperatifçilik Eğitim projesi 
çerçevesiride eğitim programları uygulanır. 

Ancak son yıllarda bu kabil eğitim faaliyetlerinde 
bir gelişme görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
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TC 7İRAAT BANKASI 

Tarih Açıklama 

F. 1500 BÜRROUGSH 
EKSTRELÎ HESABI CARİ FÖYÜ 
Hesap No. : 640/11837 - imza 
Yaprak No, : 9 Mudi ismi : 

Adres : 
Borç Alacak Hesap •Şifre 

26. 9,1979 
26. 9.1979 
26. 9.1979 
26. 9.1979 
26, 9,1979 
26. 9.1979 

1,11.1978 

1 .11.1978 
2.10,1978 
9.10.1978 

10.10.1979 
11,10.1979 
11 ,10.1979 
11.10.1979 
11,10,1979 
11.10,1979 
11 .10.1979 

11.10.1979 
16.10.1979 
16.10.1979 
16 .10ı. 1979 
16.10,1979 
19,10.1979 
19.10.1979 
22,10.1979 

24 .10.1979 

26.10.1979 
26.10.1979 

7,11.1979 

13,11 .1979 
15,11,1979 
23,11,1979 
26.11.1979 
26.11 .1979 
26.11.1979 
7,12,1979 
7,12,1979 

MERSlN 
GÜMÜŞHACIKÖY 
MUH. 
YENİŞEHİR 
SAMSUN 
TESLİMAT 
HALK, BAN. TAH
SİL 

OKTAY CALOĞLU 
HALK. BAN, ANK. 
TAK. 
GÖN. HV. 
DEMİRKÖY 
MUH. 
VAKFIKEBİR 
BURDUR 
MUH. 
HALK BAN. TAH-
SİL 
YENİŞEHİR 
LÂLELİ. 
TOSYA 
MUH. 

ALlBEYKÖY 
TURHAL 
11396 

OKTAY ÇAĞAL-
OĞLU 
ŞİRHANI 
İSKİLİP 
MERSİN'DEN GE
LEN 
3685 
HALK BAN. ANK. 
HAİL. BANK, ANK, 
ARAPKİR. 
İSPARTA 
ÇAYCUMA 
HALK BAN, ANK. 

75.000,00^-4 

34.212,00—5 

1.200,00—5 

50,000,00—4 

80,000,00—5 

508,00+5 
928,54+5 

1.545,99 + 5 
1.048,00+5 

369,80+5 
1.395,53+4 

1.578,94+4 
7,000,010+4 

348,75 + 4 
875,00+5 
115,88+5 
918,62+5 
392,00+5 

5.731,00İ+ 5 
1.559,90+5 

746,69 + 4 

795,15 + 5 
1.666,33 + 5 
2.830*12+5 
4.229,85 + 5 
1.177,75 + 5 
2.253,20+5 

686,2Q+5 
2,109,00+5 

1.250,00+5 

1.122,55 + 4 
2.518,30+4 

748,20+5 
1.569,06+5 
2.875,03 + 4 

303,00+4 
957,74+4 

1,822.165,05 

1,826.557,38 
1.827,952,91 

1.836.531,85 
1,761.531,85 

1.761.880,60 
1.762,755,60 

1.771.473,00 

1.738.007,69 

1.747,529,14 

1.75Q.960,09 
1.749,760,09 

1.699.760,09 

1.702,555,29 

1.703.805,29 
1.623.805,29 
1.624.927,84 
1,627,446,14 

1.629,763,46 
1.632.638,49 
1.632.946,49 

1.826.557,38 
1.827.952,91 

1.836.531,85 
1.761.531,85 

1.761.880,60 
1.762.755,60 

1.771,473,00 

1.738.00)7,69 

1.747.529,14 

1.750.960.09 
1.749.760,09 

1.699.7!0,09 

1.702,555,29 

1.703.805,29 
1.623.805,29 
1.624.927,84 
1,627,446,14 

1.629.763,46 
1.632.638,49 
1.632.946,49 

881 — 



Tarih 

11 .12.1979 
11,12.1979 
11 .12.1979 
11,12,1979 

11,12.1979 
14.12.1979 
17.12.1979 

18,12,1979 

18.12.1979 
19.12.1979 
19.12.1979 
19.12,1979 
20. 12.1979 
2Q. 12. 1979 
20. 12.1979 
21,12.1979 

21 . 12 . 1979 
21 .12.1979 
25.12.1979 

26 .12 .1979 
27,12.1979 

.28.12.1979 

2 8 . 1 2 . 1979 

28. 12. 1979 
.28,12.1979 
2 8 . 1 2 . 1979 
28 .12 .1979 

.28.12.1979 
31 .12,1979 
31 .12 .1979 
31 ,12.1979 
31 .12.1979 

,31 .12.1979 
31 .12,1979 
31 . 1 2 . 1979 
31 .12.1979 
31 . 1 2 . 1979 

* . 

M. Meclisi B : 34 

Açıklama 

EMLÂK KREDİ 
BOZKURT 
ŞİLE 
TEBBANK. YAZ-
LIKEVLER 

HALK BAN. ANK. 
TESLİMAT 

EYÜP SABRİ TUN-
CER MÜESSESESİ 
HALK BAN. ANK. 
İŞ BAN. ANK. 
MUHTELİF 
SAMSUN 
YENİŞEHİR 
MİSAKİ MİLLİ. 
TAHSİL 
OKTAY ÇAĞAL-
OĞLU 
TAHSİL 

OSMANLI BAN
KASI 
HALK BAN. ANK. 
BURSA 
AYAŞ ESNAF 
KOOP. 
KARACABEY 

ADIKÖY 
MUHTELİF 
MUH. 
ESKİŞEHİR 
MUH. 
TAKSİT. MAK. 
ESKİŞEHİR 
NİĞDE 
BOR. 
KIRKAĞAÇ 
İSPARTA 
MUHTELİF 
KARACASU 
MUHTELİF 

1 

Borç 

65.000,06—4 

2 4 , 1 , 1980 

Alacak 

2.116,06+4 
60,54 + 4 

424,34 + 5 

597.00+5 
4.191,0Q+4 
5.426,O0ı+4 
1.774,40 + 4 
4,505,00 + 4 

40,06 + 4 
1,610,76+4 

131,09 + 4 
9.096,60+5 

62,00+5 
209,120,00 + 5 

400,79 + 5 
189,25 + 4 

267,15 + 4 
1,082,40+4 

8.023,28 + 4 
3.062,64+ 

16,856,06 + 5 

2.470„33 + 4 
1.157,00+5 

15.2.1980 günü 640/4714 numaralı 
hesaba aktarıldı, 

,50—5 
5,002,00—5 

1,80—5 

— 882 

26.065,59 + 5 
4.192,27 + 5 

480,41+4 
1.425,56 + 5 

871,72 + 5 
1.864,62+5 

936,00+5 
3.595,37 + 5 
1.669,42+5 

- 1,00+5 
10.374,68 + 5 

0 : 1 

Hesap 

1.636.020,29 

1.637.102,17 

1.646.719,17 
1.648.493,57 

. 1.652.998,57 

1,652.998,57 
1.654.649,33 

1.663.939,02 

1.873.468,81 
1,873.658,06 

1,808.658.06 

1,810.007,61 

1.818.030,69 
1.821.093,53 
1.837.949,59 

'•'...:!'..'. 

1,866.830,48 
1.867.310,69 
1,868.736,45 
1.877.673,58 

- 1,888.049,26 

Şifre 

1.636,020,29 

1,637,102,17 

1.646.719,17 
1,648.493,57 

i,652r998,17 

1.652.998,57 
1.654.649,33 

1,663,939,02 

1:873,468,81 
1.873,658,06 

1.808,658,06 

1.810,007,61 

1.818,030,69 
1,82L093,53 
1.837.949,59 

1.866.830,48 
1.867.310,69 
1.868.736,45 
1.877.673,58 

1.888,049,26 

Yanlış ve unutma müstesna 
TC Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğü 

BBB <— 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1980 Perşembe 

Saat : 15.00 
1' 

BAŞKANLIĞIN GENEL! KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİRİ ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara MÜetvekii Semiih EryılÜız'ın Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifli ve Milli Eğitim, Mili Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 6 . 1979) 

X 2 , — Jartdarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern sfflah, araç ve gereçlerle 
doniatıteıası amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetekisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştMlmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyon
ları raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 12 . 1978) 

3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener BaHtal' 

in, subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst de
rece verilebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hak
kımda Kanun Teklifi ve Suvas Mİİetvekli Azimet 
RöyMibğlu'nun, 2182 sayılı Yasaya bir ek madde ek-
lenmesikiıe alt Yasa önerisi ve Miillli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları. (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıttma tarihi: 15 . 6 .1979) 

4 . - 4 Ocak 1961 «arihli ve 211 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 ncü maddesinin 
(a) bendine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun tasarı
sı ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
47 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ve Mdl! Savunma Komisyonu Ra
poru. (1/348, 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi: 10,1,1980) 

5. — Balıkesir Milletvekili SaiduMah Usuımi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 , 6 . 1978) 

6. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
h'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 saydı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) -

7. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurum-
luoğlu'nun, 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 
Maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/758) (St 

Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 16 , 5 . 1979) 

8. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta-



sine dadr Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo* 
nu Raporu, (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma, tarihi : 
14 . 2.1978) 

sarısı ve Mili Savunma ve Plan fcomlisyonlan rapor
ları. <1 /il 70i) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

9. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 noi maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Mili Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 < 5 . 1978) 

10. — istanbul Mililevekili Nilüfer Gürsoy'um, 
2527 sayılı Basrnayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirtmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Mili Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/672) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 30.4.1979) 

11. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, a i t 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zelha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yenine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

12. — Yalvaç İlçesi, Dehbağlar Mahallesi, Hane 
21 'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesime dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

13. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetliye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82\İe kayıtlı Hacıfoekiir 
oğlu, Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresıi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı: 14) 
(Dağıtma tarihi : 14.2,1978) 

14. — Hendek İlçesi, Aşağıç&lıoa Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşi 
Şerif e'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Alay 
hakkımda TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarımca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanhk 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 , 1978) 

15. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu, Şakimden olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme-

(X) Açık oylamaya tabi işler« 

16. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34U kayıtlı îsmai oğlu, DüriyeVIen ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman DemSroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık! 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 , 1978) 

17. — Devkıt Memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 e 2 , 1978) 

18. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıîbra-
himoğhı'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 noi maddesinle bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köyfüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son frkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

19. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 nou maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28.2.1978) 

20. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

21. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena-



C. Senatosu S. Sayısı: 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

* 29. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3*0 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a i ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1978) 

tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C Senatosu S Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2.1978) 

22. — C. Senatosu Nevşâhür Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

23. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nai maddesi
nin 2 nci fıücrasmda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

24. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi: 7.3.1978) 

25. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fı'kra eklenmesine daıir kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

26. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin İkinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 
7 '. 3 . 1978) 

27. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 .1978) 

28. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftahk Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu: 4/168) (M, Meclîs1! S. Sayısı : 69; 

30. — Milli Savunma esikli Balkanı İlhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) 

31. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battai'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 4 . 1978) 

32. — Nuri Sayın'm, Özel Affına Dair Kanum 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 2/348; C. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye İ nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

33. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

34. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 



Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 ... 6 . 1978) 

35. — Tokat - Mertkiez İlçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 . 1978) 

36. — Ali iUtatoy'ıun, Özel Affına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

37. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Damak' 
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 6 . 1978) 

38. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in, özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

39. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ım, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S.. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

40. — İsmail Niyazi Aksoy'un, özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

41. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

42. — 'Bursa Milletvekili Kasım Öniadıım'ın, 
15 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
işleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 
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l 44. — Sivas Milletvekili Azimıet Köylüoğlu'num, 
I 20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
I Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka-
I nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 

Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi: 27 . 6 , 1978) 

45. _ urfa Milletvekili Nıecmettkı Cevherii'nlin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın özel affına dair Kanun Teklifi 

I ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

I 46. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

47. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, İmar 
affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

48. — İzmir - Tire ilçesi, Derehaşı köyünde, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 

. nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

I 49. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27'. 12 . 1978) 

50. — İmar ve İskân Balkanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi-

I nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporuâ 

(1/159) (S, Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.L1979) 

51. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ım, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril-

I meşine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
I maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
1 269) (Dağıtma tarihi: 5.L1979) 



52. — Ankara Mlilfetvefcili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı îş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10,1,1979) 

53. — Karadeniz Tekn'ik Ümvarsitesi Adıyla i 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ile C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim 
Komisyonu Raporu.; (Ms MecMsi : 2/141; C. Sena
tosu : 2/138) (Mi MecHsi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; 
C, Senatosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

54. — Türkiye Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve PJan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporiarı. (1/121) (Ŝ  Sayısı : 274) (Da- I 
ğıtma tarihi : 5.2.1979) 

55. — Trabzon Milletvelküli Adil Ali Ginel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezalarım Affı Hakkında Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları^ (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) j 

56. — Kastamonu Mıilletvökili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah j 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) I 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın- I 
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

57. — Mardin Mıilletovetkili Nurettin Yılmaz'ın, I 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının I 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek- I 
lifi, (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme I 
alınmıştır.) (2/639) (S, Sayısı ; 332) (Dağıtma tarihi : I 
293,1979) I 
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j 58. — Bursa Milletvekili eskıi Milli Savunma Ba
kam Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1979> gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1979 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se-
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 10,4.1979) 

59. — Yumak İlçesi, Hacıfalkııh Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiyet 
tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Rapora. (3/558) (Sâ Sayısı : 347) (Dağıtma tari
hi : 27 , 4 , 1979) 

I 60. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi, (2/473) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyannca güademe alınmıştır.) (S, Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 , 4 . 1979) 

61. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çiles'izUn, 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ile 15 arka-
daşının, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ile 3 arkada
şının, Fındık Tarımı Hakkında Kanun teklifleri ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S, Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18.5.1979) 

•62. — Rıbse Milletvekili Sami Kumbasar 'ile Yıl
maz Balta'nın, Divanbakırlı Gemisi Mürettebatının 
Özel Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Rapora., (2/655) (S, Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
24 B 5 , 1979) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sa
hanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasa» 
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, 
(1/184) (S, Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4,6.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler.. 



X 64. — Türküye Cumlburiydfci ile isveç Krallığı ' 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto
kol ile Sözleşmenin Yürütümü ile ilgili idari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/242) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal iş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 4 B 6 . 1979) 

66. — 1587 sayılı Nüfus Kaınuinonün 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Ko
misyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 4 , 6 S 1979) 

67. — Zonguldak Milletvekili AfbduflımuttalKp Gül 
ve 2 arkadaşının, Ibrahimoğlu Cemal Alemdar'ın Af
fı için Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/743) (S, Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

68. — Osman Kızılkuyu'lnun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, 
1(1/286) (S. Sayısı : 366) (Dağtma terfihi : H2.6.1979) 

69. — C. Senatosu Adama Üyesi Kemâl Sarıibra-
hiirnıoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler ek-
îenımjesinıe dair Kamun Teklifi ile Nevşehir Milletve
kili İbrahim Elthem Boz'en, İIİ36 sayılı Avukatlık 
Kanonuna 2 madde eklenmesine dair Kanun Teklifi 
ve içişleri, Sağlık ve Sosyal işler ve Adalet komis-
yomlafiı raporları. (2/513, 2/653) ( S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 1 5 . 6 . 1979) 

70. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cuim-
huribaşkanınıoa bık daha görüşütaek üzere geri gön
derilen Dilaver Göçemıen (Göçmenin Özel Affı 
Hakkında 2232 numaralı Kanun il& Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/296) 
(S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1979) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 10 ar
kadaşının, 2739 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller hakkındakli Kanunun 2 ncıi rnaddesinlin de
ğiştirilmesine ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 2121 sayılı Ka-
nunıun yürürlükten kaldırılmıasuna (ilişiklin Kamun Tek

lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/764) (S. Sayı
sı : 373) (Dağıtma tarihi : 2Q . 6 . 1979) 

72. — Aydın Milletvekili Setlami Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vaımık Tekin'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 ncıi maddesinin 5 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifli ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi: 27 . 6 .1979) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında «Trakya'da ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudut 
Olaylarının Önlenmesi ve Halli hakkında Anlaşma» 
ile Trakya hududumda ve Meriç Nehninin Denize 
Döküldüğü Bölgede Huduıt işaretlerinin Muhafaza
sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 , 1979) 

74. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
40 nci Maddesinin (Ç) Fıkrasının (1) Sayılı Bendinin 
(5 ve 6) Sıra Sayısında Belirtilen Yaş Sınırlarının 
Değiştirilmesine ve Bir Bk Geçici Madde Eklenmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ko
misyonları raporları. (1/243) (S. Sayısı : 377) (Dağıt
ma tarihi : 27. 1.2.1979) 

75. — 17.7.1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek 
Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Değişik 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/353) (S. Sayı
sı : 379) (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1980) 

76. — C. Sanaltosu Konya Üyesi Erdoğan Bak-
kaılbaşı'ınnn, Bahri Çan'ın Özel Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/809) (S. Sa
yısı : 380) (Dağıtma tarihi : 17 . 1' .• 1980) 

77. — Anayasamın 93 ncü maddesi gereğince, Cum-
hurbaşkanrnca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen îdarei Umumiyei Vilâyaıt Kanununun 16.7.1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 nci maddesiyle 
140 nci maddesiriin birinci fıkrasının değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmösine 
dair 2246 numaralı Kanun ile geri gönderme tezkeresi 
ve içişleri Komisyonu Raporu. (1/297) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1980) 

(X) Açık oylamaya tabi işlen 
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»sn*, .5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 262 
Toplantı : 2 

Janda rma Genel Komutanlığının Yeniden Teşkilatlanması Modern 
Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı 
J a n d a r m a Genel Komutanlığma Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere 
Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 
nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 

ve Plan Komisyonları Raporları. (1 /168) 

TC 
Başbakanlık 1.8. 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-183/07431 < 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
7 . 7 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Jandarma Genci Komutanlığının yeniden teşkilatlanması, modern 
silah, araç ve gereçlerle donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek 
Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci mad
delerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

23 Kasım 1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunla Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması 
silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına (2,1) milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmiştir. 

Aradan geçen altı yıllık sürede, fiyatların Türkiye'de, dünyada umulmadık bir düzeye yükselmesi; 1632 
sayılı Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri paralelinde geliştirilmesi; nok
san kadro malzemesi ve mevcutlarının modernize edilebilmesi ile sefer stoklarının tamamlanmasını olanak 
dışı bırakmış ve 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi zorunlu kılınmıştır. 

1632 sayılı Kanun ile tahsis edilen (2,1) milyar liralık ödenek ile Jandarma Genel Komutanlığının ye
niden teşkilatlanması; silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun olarak yenileştirilmesi 
öngörülmüş, noksan kadro malzemeleri ve sefer stoklarının tamamlanması için bir hüküm getirilmemiştir. 
Bu durum Milli Güvenlik Kuruluna intikal ettirilmiş ve Milli Güvenlik Kurulunun 14 Şubat 1974 günkü 
toplantısında aldığı 192 sayılı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığının noksan kadro malzemeleri ve se
fer stoklarının tamamlanması için mali yıl bütçelerinde verilenlerden ayrı olarak bir ödeneğin tedariki ön
görülmüştür. Bu maksatla 8 yıl müddetle 1975 mali yılından başlamak üzere bütçeye ödenek konması tek
lif edilmiş ise de bütçe mülahazaları ile bu ödenek alınamamış ve bu nedenle Jandarma Genel Komutan
lığının kadro malzemelerinin tamamlanması ve sefer stoklarının yapılması çalışmaları Türk Silahlı Kuvvet
lerine paralel olarak ve aynı düzeyde gerçekleştirilememiştir. 
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Türk Silahlı Küvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Jandarma Genel Komutanlığının da aynı düzeye çı
karılabilmesi için noksan kadro malzemeleri ve sefer stoklarının temin edilmesi ve mevcutlarının yenilen
mesi işleminin, ülkenin ekonomik koşullan da dikkate alınarak 1978 - 1987 yılları arasındaki dönemde ta
mamlanması öngörülmüş ve 1632 sayılı Kanun ile temin edilen 2 100 000 liralık ödeneğin 8 447 170 000 
liraya çıkarılarak 1973 - 1978 yılları arasında kullanılan 1 354 500 000 liranın mahsup edildikten sonra 
kalan 7 092 670 000 lira ile bu dönemde temin edilmesi yoluna gidilmiştir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 27 .11 . 1978 
Esas No. : 1/168 
Karar No. : 28 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması, modern, silah, araç ve gereçlerle donatılması ama
cıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yet
kisi Verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı, İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda incelenip görüşüldü , 

1632 sayılı Kanunla Jandarma Genel Komutanlığına 2,1 milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmiştir. Aradan geçen sürede fiyatlarda ortaya çıkan büyük artış bugün çok 
güç koşullar altında görev yapan Jandarma kuruluşunda bazı eksikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Jandarma Genel Komutanlığının noksan malzemelerinin ve stoklarının tamamlanması önümüzdeki 10 yıl 
için bu kuruluşa geçici, yüklenmelere yetki veren tasarının tümü Komisyonumuzca kabul edilerek maddele
rin görüşülmesine geçilmiştir. 

Gelişen teknoloji nedeniyle bazı araç ve gereçlerin birkaç yıl sonra temin edilmesi doğal olduğundan, 
bunların sağlanmasında akçalı tıkanıklığa meydân vermemek üzere geçmiş yıllara ait ı% 50'lerin zorunluk 
halinde kullanılması amacı ile, çerçeve 1 nci madde ile değiştirilen 1632 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
son cümlesi metinden çıkarılmıştır. 

Teklifin diğer maddeleri uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Plan Komisyonuna gönderilmek üzere saygı ile sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kâtip Bursa 
Bu Rapor Sözcüsü Kayseri Mehmet Emin Dalkıran 

Bolu A. Gani Âşık 
Bayram Turan Çetin 

İstanbul Kırşehir Malatya 
M. Kâzım Özeke Kılıç Sorgucu Mustafa Şentürk 

Yozgat 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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Plan Komisyonu Paporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/168 
Karar No. : 49 

İS T 12 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığııta 

Komisyonumuza sevk edilen «Jandarma Genel Komutanlığımn yeniden teşkilatlanması, modern silâh 
araç ve gereçlerle donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge-
cici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı» ve ön havalesi uyarınca İçişleri Komisyonu Raporu ve bu Komisyon
ca yapılan değişiklikleri içeren metin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de 
katıldığı toplantıda görüşüldü. 

1632 sayılı Kanunla Jandarma Genel Komutanlığına 2,1 milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmişti. Aradan geçen sürede fiyatlarda ortaya çıkan büyük artış bugün çok 
güç koşullar altında görev yapan Jandarma kuruluşunda bazı eksikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştm\ 

Gelişen teknoloji nedeniyle, bazı araç ve gereçlerin birkaç yıl sonra temin edilmesi doğal olduğundan, 
bunların sağlanmasında akçalı tıkanıklığa meydan vermemek üzere hazırlanan Tasarı, Ülkenin ekonomik 
koşullan da dikkate alınarak 1978 - 1987 yılları arasındaki dönemde tamamlanması öngörülen ve 1632 
sayılı Kanun ile temin edilen 2 100 000 000 liralık ödeneğin 8 447 170 000 liraya çıkarılarak 1973 -
1978 yılları arasında kullanılan 1 354 500 000 liranın mahsup edildikten sonra kalan 7 092 670 000 lira 
ile bu dönemde temin edilmesi öngörülmüştür. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan yasa tasarısı Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddeye bağlı 1632 sayılı Kanunun 1 nci maddesi İçişleri Komisyonunun değiş-
tirişinden aynen, 

Tasarının çerçeve 1 nci maddeye bağlı 5 nci maddesi ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü 
maddeleri aynen, 

Tasarının çerçeve 1 nci maddeye bağü 2 nci maddenin sonuna harcamalara yetki veren R formülüne 
açıklık ve etkinlik kazandırılması nedeniyle bir paragraf eklenmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur., 
Saygılarımızla* 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

ıKâtiip 
Trabzon 

Er toz Vahit Su içmez 

Anıtaıltya 
Kaya Çakmakçı 

Bolu 
/Söz halkkım mahfuzdur. 

Müfit Bayraktar 

Başkanvekili 
Aydm 

Muharrem Sökeli 

(Adama 
M. Kemal Küçüikltepspın'ar 

İmzada fcoıfcmımıafdı 

Antvlin 
iMıehmiDt BaÜta 

İmzada buîunatmıaıdı 

JBolıu 
Halûk Karabörklü 

(Sözcü 
teanfaul 

Sevil Korum 

Adıyaman 
Abdıurratamam! Unsal 
İmzada bulıuınaımıaıdı 

. BaHıHcesiir 
.Neoaltü Oeba 

İmzada 'bulunıamaidı 

iÇanaikSkale 
Orhan Çaneri 

M. Meclisi (S. Sayısı : 262) 



.Çarem 
Aslan Topçubaşı 

SDönliızâli 
İEmJin Atıf Şühoğfa 
İmzada baılluraaraaıdı 

ıBsIlöişeihir 
İsmet Arığı 

fotanibuJ 
Ali Nejat Ölçen 

/îzmftr 
Küliaymıaaı Gönç 

imzada bıdıuinjaım'aıdı 

Kiara 
Doğan Amsl,ı 

Kaısitamonıu 
Sabri Tığlı 

KııUdıareliı 
Mehmet Dedeoğiliu 

İmzada bulıunıamıadı 

(Kioaya 
Yüüdl Akıncı 

İmzada buiumaımaidı 

Manisa 
Sümer Oral 

İmzada bulunamadı 

Nevşehir 
Yasar Kemal Yüksekli 

/Ordu 
Bilal Taranoğlu 

Siirft 
M. Nebil Oktay 

iSiivas 
Aid Gürbüz 

İmzada bulunamadı 

(Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Zonguldak 
Avınıi Gürsoy 

İmzada bulunaımaıdı 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 262) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF! 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden' Teşkilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması 
Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme 
Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1632 sayılı Kanunun İ, 2 ve 5 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlandırılması, kadro noksanı, silah, araç 
ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde tamamlanması ve mevcutlannın yenilenmesi ve bun
ların idamesi için İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 8 447 170 000 liraya kadar gelecek yıl
lara geçi d yüklenmelere girişme yetkisi verilmiştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre Bakan
lar Kurulu karan ile 2 nci maddede belirtilen o yılkı dilimin °/ö 50'si oranında artırılabilir. Artırma istemi 
yapılmayan geçmiş mali yıllar için bu şekilde bir uygulama yapılamaz.» 

«Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak yüklenmelere karşılık İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığı bütçesinde «Jandarma Genel Komutanlığımın yeniden teşkilatlandırılması, kadro noksanı 
silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde tamamlanması ve mevcutlarının yenileş
tirilmesine ait her türlü alım ve giderler» adı alanda öz 2I bir böüüme 1973 ydından itibaren aşağıdaki ödeme 
planına göre ödenek konur. 

1973 Yılında 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

TOPLAM 

210 000 000 
210 000 000 
210 000 000 
210 000 000 
273 000 000 
241 500 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 075 000 
788 070 000 

8 447 170 000 

TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TLr 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşkilat
lanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatıl
ması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Gi
rişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1,2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1632 Sayıh Kanunun 1, 2 ve 5 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilatlandırılması, kadro noksanı silah, araç 
ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şe
kilde tamamlanması ve mevcutlanmn yenilenmesi ve 
bunların idamesi için İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına 8 447 170 000 İraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veril
miştir. Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartlara 
göre Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 nci maddede be
lirtilen o yılki dilimin % 50'sd oranında artırılabi
lir.» 

«Madde 2. — Birinci madde gereğiince yapılacak 
yüklenmelere karşılık İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığı Bütçesinde «Jandarma Genel Ko
mutanlığının yeniden teşkilatlandırılması, kadro nok
sanı silah, araç ve gereçlerinin modern teknik geliş
melere uygun şekilde tamamlanması ve mevcutlan
mn yenileştirilmesine ait her türlü alım ve giderler» 
ada altlında özel bir bölüme 1973 yılından itibaren 
aşağıdaki ödeme planına göre ödenek konur. 

1973 yılında 210 000 000 TL. 
1974 » 210 000 000 TL. 
1975 » 210 000 000 TL. 
1976 » 210 000 000 TL. 
1977 » 273 000 000 TL. 
1978 » 241 000 000 TL. 
1979 » 788 075 000 TL. 
1980 » 788 075 000 TL. 
1981 » 788 075 000 TL. 
1982 » 788 075 000 TL. 
1983 » 788 075 000 TL. 
1984 » 788 075 000 TL. 
1985 » 788 075 000 TL. 
1986 » 788 075 000 TL. 
1987 » 788 070 000 TL. 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teşkilat
lanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatıl
ması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Gi
rişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1632 Sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — İçişleri Komisyonunun metni ay
nen kabul edilmiştir.» 

«Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak 
yüklenmelere karşılık İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığı Bütçesinde «Jandarma Genel Ko
mutanlığının yeniden teşkilatlandınlması, kadro nok
sana silah, araç ve gereçlerinin modern teknik geliş
melere uygun şekilde tamamlanması ve mevcutlanmn 
yenileştirilmesine ait her türlü alım ve giderler» adı 
altında özel bir bölüme 1973 yılından itibaren aşağı
daki ödeme planına göre ödenek konur. 

1973 yılında 210 000 000 TL. 
1974 » 210 000 000 TL. 
1975 » 210 000 000 TL. 
1976 » 210 000 000 TL. 
1977 » 273 000 000 TL. 
1978 » 241 500 000 TL. 
1979 » 788 075 000 TL. 
1980 » 788 075 000 TL. 
1981 » 788 075 000 TL. 
1982 » 788 075 000 TL. 
1983 » 788 075 000 TL. 
1984 » 788 075 000 TL. 
1985 » 788 075 000 TL. 
1986 » 788 075 000 TL. 
1987 » 788 070 000 TL. 

+ 
Toplam 8 447 170 000 TL. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 262) 
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(Hükümetin Teklifi) 

1973, 1974, 1975, 1976, 1977 ve 1978 yıh bütçe kanunları ile verilen toplam 1 354 500 000 TL, Iık öde
nek bu miktardan mahsup edilir.» 

«Madde 5. — Yurt iç'inden temin edilemeyen ihtiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağta-
nır. Kredi ile yapılacak ahmlar ve yaptırılacak hizmetler için ayn bir ödenek ve 15 yıllık süre ile bağlı olma
mak kaydı ile ayn bir ödeme planı yapılabilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 
Milli Savunma Bakanı 

H. E. Işık 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür 
Doç. Dr, A 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
İ. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
İV. Uğur 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
M. Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

A. Karaaslan 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Y. Çakmur 
Bakam 
. T. Kışlalı 

7.7. 1978 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 
Adalet Bakanı 

M. Can 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Elçi 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 

M. Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

1973 ^ 1974 ^ 1975 ^ 1976 * 1977 ve 1978 yılı büt
çe kanunlain ile verilen toplam 1 354 500 000 TL. hk 
ödenek bu miktardan mahsup edüir.» 

«Madde 5. — Yurt içinden temin edilemeyen ih
tiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü üe sağ
lanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hiz
metler için ayrı bir ödenek ve 15 yıllık süre Ue bağh 
ohnamak kaydı ile ayn bir ödeme planı yapılabilir.» 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

1973 - 1974 - 1975 ^ 1976 . 1977 ve 1978 yılı büt
çe kanunları ile verilen toplam 1 354 500 000 TL. hk 
ödenek bu miktardan mahsup edilir.» 

«Jandarma Genel Komutanlığı Bütçelerinin prog
ramlarında; 

Harp silah, araç ve gereç alımlarını kapsayan -
savunmamn gerektirdiği alım ve giderler -- harcama 
kaleminde yer alan ödeneklerle; 

Silah, anamalzeme, yedek parça, araç ve gereçle
rin satın ahnması, tedariki, imalâtı, bu Kanun hü
kümlerine tabidir.» 

«Madde 5. — 5 nci madde aynen kabul edumiş-
tir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasartmn 3 ncü maddesi aynen 

M. Meclisi (S. Sayısı : 262) 





Dönem = s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 369 
Toplantı : 2 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın Nakdi Tazminat Kanunu Teklifi ve Milli Eğitim, 
Milli Savunma, İçişleri ve Plan Komisyonları Raporları. (1/27, 

2/164) 

TC 
Başbakanlık 27 . 12 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-182/09263 ... • 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 26.12.1977 
tarihinde kararlaştırılan «Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
Hazarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görevlerinden dolayı yaralanan, 

sakat kalan veya ölen jandarmaya mensup subay, astsubay, uzman çavuş, erbaş ve erler ile polis ve gümrük 
muhafaza amir ve memurlarının 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ve bu kanunun 1 Ve 2 nci maddelerini 
değiştiren 6535 sayılı Kanun gereğince verilen tazminat nispet ve miktarları, günümüzün yaşama şartlan ile 
para değerindeki düşmeler dikkate alındığı takdirde, maruz bulundukları maddi ve manevi zararı karşıla
maktan çok uzaktır. 1475 sayılı Kanunda gösterilen tazminat nispet ve miktarları 1955 yılında yürürlüğe 
giren 6535 sayılı Kanunla artırılmıştı. Ancak o günden buyana geçen 1 9 - 2 0 yıl gibi uzun bir süre içerisinde 
para değerinde, mal ve hizmet fiyatlarında çok büyük değişiklikler olmuş ve bilhassa er ve erbaşların yara
lanmaları halinde verilmesi öngörülen (200) liradan (1 000) liraya kadar tazminat ile ölüm halinde veril
mesi öngörülen (2 000) liralık tazminat çok cüz'i çok kifayetsiz ve âdeta sembolik bir seviyeye düşmüş ve 
6535 sayılı Kanunla tespit edilen nispet ve miktarların da artırılması kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

Nitekim, personelin ve daha ziyade erbaş ve erler!n ölüm ve yaralanmalarında verilen tazminatı çok az 
bulan mağdur veya ölenlerin kanuni varisleri tarafın-lan Danıştay, Askeri Yüksejt İdare Mahkemesi veya 
Adliye mahkemelerinde açılan maddi ve manevi tazminat miktarları idare aleyhine sonuçlanmakta ve ayrıca 
hüküm altına alınan mahkeme masrafları ile vekâlet ücretleri de Hazinenin zararına sebebiyet vermekte
dir. Halbuki uğranılan maddi ve manevi zararı tamamen olmasa dahi kısmen karşılayabilecek bir nispet ve 
miktarda ödenecek nakdi tazminat, Hazine aleyhine açılacak davaların büyük ölçüde azaltacak ve ayrıca 
ölenlerin yakınlarının aylarca ve hatta yıllarca mahkemelerde uğraşmalarının ve sefalet içersine düşmelerinin 
önüne geçilmiş olacaktır. Bu bakımdan kanunda tespit edilen tazminat miktarlarının günün şartlarına uygun 
ve uğranılan zararı karşılamaya imkân veren bir ölçüde tutulması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle 6535 sayılı Kanunla değişik 1475 sayılı Kanunda yaralanma halinde 8 maaşa, kadar veril
mesi öngörülen tazminat miktarının 12 maaşa kadar çıkarılması, er ve erbaşlar için de yaralanma halinde 
en az aylık alan uzman jandarma aylığının 8 katına, sakat veya çürüğe çıkarılma halinde de en az aylık alan 
uzman jandarma aylığının 12 katına kadar tazminat ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

6535 sayılı Kanun, 1475 sayılı Kanunun esas yapısını bozmaksızın, tazminat nispet ve miktarını artırmış
tır. Halbuki uygulamada tazminat nispet ve miktarının artırılmasının konuyu çözümlemek için yeterli olma
dığı anlaşılmıştır. Çünkü 1475 sayılı Kanun, güven ve asayişin korunması ile ilgili görevlerinden dolayı ölen
lerin ailelerine, öldükleri tarihte almakta oldukları aylıkları nispet edilerek tazminat verilmesini öngörmekte-
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dir. Bu hüküm gereğince, genç yaşta, küçük rütbede ve düşük aylık almakta iken ölenlerin ailelerine, aylık 
nispeti ne kadar artırılırsa artırılsın, maddi ve manevi zararlarını karşılayacak miktarda bir tazminat veril
mesi mümkün olamamaktadır. Halbuki, güven ve asayişin korunması hizmeti p yaparken veya kaçakçılığın 
men ve takibi görevinde ölenlerin büyük çoğunluğunu küçük rütbeliler teşkil etmektedir. Bu durumda tazmi
nat miktarını, genç yaşta ve küçük rütbede ölenlerin ailelerinin uğradıkları zararı karşılayacak bir seviyeye 
getirmek zarureti vardır. Bu sebeple kanun tasarısı hazırlanırken bu husus dikkate alınmış ve 1475 sayılı Ka
nunda yazılı tazminat verilmesine ilişkin sistemin değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Şöyle ki; subaylar için al
bay aylığının, astsubaylar için astsubay kıdemli başçavuş aylığının, uzman jandarmalar için III ncü kademeli 
uzman jandarma aylığının, erbaş ve erler için en az aylık alan uzman jandarma aylığının, polis ve muha
faza amir ve memurları ile sivil memurlar için de, kendi sınıf ve kadrolarına göre yükselebilecekleri en üst 
derecede alınmakta olan aylığın 16 katının tazminat olarak verilmesi öngörülmüştür. Halen yürürlükteki 
kanunda aynı nispet ve miktarda tazminat verilmesi öngörülmekte olup, bu miktarda her hangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. Sadece yürürlükteki kanunda, er ve erbaşlara yaralanma halinde (200 - 1 000) lira, ölümlerde 
ise (2 000) lira gibi sabit bir miktar tazminat verilmesini öngören sistem'yerine, hem uğramlan maddi ve ma
nevi zararı kısmen dahi olsa karşılamak ve hem de ilerde tekrar kanun değişikliğine gidilmeden günün rayici
ne ve para değerine uygun seviyede bir tazminat ödenmesini sağlamak maksadıyla en az maaş alan uzman 
jandarma aylığının esas alınması cihetine gidilmiştir. 

Tasarıya konulan bir hükümle, emniyet ve asayişin korunması ile ilgili görevlerinden dolayı ölenlerin ço
cuklarının yurt içindeki öğrenim masrafları da Devletçe karşılanacaktır. 

Bu, suretle güvenlik ve asayişin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi millet ve memleketin bütün
lüğü, bekası, huzur ve güvenliği ile ilgili hayati önemi haiz olduğu kadar hayati tehlikeleri de mevcut olan 
bir hizmet görmekte bulunan zabıta personelinin daha feragatle ve daha cesaretle, kendisinin veya ailesi ef
radının istikbali endişesinden uzak olarak bihakkın görev ifa etme imkânına kavuşması temin edilmiş ola
caktır. 

6 ncı maddenin uygulanması; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Savunma, Milli Eğitim ve Maliye Bakan
lıklarınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

Tasarının diğer maddeleri (3, 4 ve 5 nci maddeleri) 1475 sayılı Kanundan aynen alınarak konulmuştur. 
Tasarının Hazineye takriben bir milyon lira civarıtfda bir mali külfet yükleyeceği anlaşılmakla beraber, 

adli ve, idari yargı mercilerinde Hazine aleyhine açılan tazminat davaları sonunda hükmolunan maddi ve 
manevi tazminat miktarları ile mahkeme masrafları ve vekâlet ücretleri gözönüne alındığında tasarının mali 
portesinin, bu miktarın yarısından daha aşağı olacağı hesaplanmaktadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 1/343 No. lu tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı ' 15 . 8 . 1975 

Sayı : 71-240/4410 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Korutunca 4 . 8 ; 1975 
tarihlinde kararlaştırılan «Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 369) 
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G E R E K Ç E ' 

Hazarda 'güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görevlerinden dolayı yara
lanan, sakat kalan veya ölen jandarmaya mensup subay, astsubay, uzman çavuş, erbaş ve erler ile polis 
ve gümrük muhafaza amir ve memurlarının 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ve bu Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerini değiştiren 6535 sayılı Kanun şereğince verilen tazminat nispet ve miktarları, günümüzün ya
şama şartlan ile para değerindeki düşmeler dikkate alındığı takdirde, maruz bulundukları maddi ve mane
vi zararı karşılamaktan çok uzaktır. 1475 sayılı Kanunda gösterilen tazminat nispet ve miktarları 1955 yı
lında yürürlüğe giren 6535 sayılı Kanunla artırılmıştı. Ancak o günden bu yana geçen 19-20 yıl gibi uzun 
bir süre içerisinde para değerinde, mal ve hizmet fiyatlarında çok büyük değişiklikler olmuş ve bilhassa er 
ve erbaşların yararlanmaları halinde verilmesi öngörülen (200) liradan (1 000) liraya kadar tazminat ile ölüm 
halinde verilmesi öngörülen (2 000) liralık tazminat çok cüzi çok kifayetsiz ve adeta sembolik bir seviyeye 
düşmüş ve 6535 sayılı Kanunla tespit edilen nispet ve miktarların da artırılması kaçınılmaz bir zaruret ha
line gelmiştir. 

Nitekim, personelin ve daha ziyade erbaş ve erlerin ölüm ve yaralanmalarında verilen tazminatı çok 
az bulan mağdur veya ölenlerin kanuni varisleri tarafından Danıştay, Askeri Yüksek îdare Mahkemesi ve
ya Adliye Mahkemelerinde açılan maddi ve manevi tazminat miktarları idare aleyhine sonuçlanmakta ve 
ayrıca hüküm altına alınan mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri de hazinenin zararına sebebiyet ver
mektedir. Halbuki uğranılan maddi ve manevi zararı tamamen olmasa dahi kısmen karşılayabilecek bir nis
pet ve miktarda ödenecek nakdi tazminat, hazine aleyhine açılacak davaları büyük ölçüde azaltacak ve ay
rıca ölenlerin yakınlarının aylarca ve hatta yıllarca mahkemelerde uğraşmalarının ve sefalet içerisine düş
melerinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu bakımdan kanunda tespit edilen tazminat miktarlarının günün şart
larına uygun ve uğranılan zararı karşılamaya imkân veren bir ölçüde tutulması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle 6535 sayılı Kanunla değişik 1475 sayılı Kanunda yaralanma halinde 8 maaşa kadar ve
rilmesi öngörülen tazminat miktarının 12 maaşa kadar çıkarılması, er ve erbaşlar için de yaralanma ha
linde en az aylık alan uzman jandarma aylığının 8 katına, sakat veya çürüğe çıkarılma halinde de en az 
aylık alan uzman jandarma aylığının 12 katına kadar tazminat ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

6535 sayılı Kanun, 1475 sayılı Kanunun esas yapısını bozmaksızın, tazminat nispet ve miktarını ar
tırmıştır. Halbuki uygulamada tazminat nispet ve miktarının artırılmasının konuyu çözümlemek için yeterli 
olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü 1475 sayılı Kanun, güven ve asayişin korunması ile ilgili görevlerinden dola
yı ölenlerin ailelerine, öldükleri tarihte -almakta oldukları aylıkları nispet edilerek tazminat verilmesini ön
görmektedir. Bu hüküm gereğince, genç yaşta, küçük rütbede ve düşük aylık almakta iken ölenlerin aileleri
ne, aylık nispeti ne kadar artırılırsa artırılsın, maddi ve manevi zararlarını karşılayacak miktarda bir tazminat 
verilmesi mümkün olamamaktadır. Halbuki, güven ve asayişin korunması hizmeti yaparken veya kaçakçılığın 
men ve takibi görevinde ölenlerin büyük çoğunluğunu küçük rütbeliler teşkil etmektedir. Bu durumda tazmi
nat miktarını, genç yaşta ve küçük rütbede ölenlerin ailelerinin uğradıkları zararı karşılayacak bir seviyeye 
getirmek zarureti vardır. Bu sebeple kanun tasarısı hazırlanırken bu husus dikkate alınmış ve 1475 sayılı Ka
nunda yazılı tazminat verilmesine ilişkin sistemin değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Şöyleki; subaylar için albay 
aylığının, astsubaylar için astsubay kıdemli başçavuş aylığının, uzman jandarmalar için III ncü kademeli uz
man jandarma aylığının, erbaş ve erler için en az aylık alan uzman jandarma aylığının, polis ve muhafaza 
amir ve memurları ile sivil memurlar için de, kendi sınıf ve kadrolarına göre yükselebilecekleri en üst dere
cede alınmakta olan aylığın 16 katının tazminat olarak verilmesi öngörülmüştür. Halen yürürlükteki kanun
da ayni nispet ve miktarda tazminat verilmesi öngörülmekte olup, bu miktarda herhangi bir değişiklik yapıl
mamıştır. Sadece yürürlükteki kanunda, er ve erbaşlara yaralanma halinde (200 - 1 000) lira, ölümlerde ise 
(2 000) lira gibi sabit bir miktar tazminat verilmesini öngören sistem yerine, hem uğranılan maddi ve ma
nevi zararı kısmen dahi olsa karşılamak ve hem de ilerde tekrar kanun değişikliğiRe gidilmeden günün rayici
ne ve para değerine uygun seviyede bir tazminat ödenmesini sağlamak maksadıyla en az maaş alan uz
man jandarma aylığının esas alınması cihetine gidilmiştir. 

Tasarıya konulan bir hükümle, emniyet ve asayişin korunması ile ilgili görevlerinden dolayı ölenlerin ço
cuklarının yurt içindeki öğrenim masrafları da Devletçe karşılanacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 369) 
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6u suretle güvenlik ve asayişin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi millet ve memleketin bü
tünlüğü, bekası, huzur ve güvenliği ile ilgili hayati önemi haiz olduğu kadar hayati tehlikeleri de mevcut 
olan bir hizmet görmekte bulunan zabıta personelinin daha feragatla ve daha cesaretle, kendisinin veya ai
lesi efradının istikbali endişesinden uzak olarak bihakkın görev ifa etme imkânına kavuşması temin edilmiş 
olacaktır. 

6 ncı maddenin uygulanması; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Savunma, Milli Eğitim ve Maliye bakan
lıklarınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

Tasarının diğer maddeleri (3, 4 ve 5 nci maddeler) 1475 sayılı Kanundan aynen alınarak konulmuştur. 
Tasarının Hazineye takriben bir milyon lira civarında bir mali külfet yükleyeceği anlaşılmakla bera

ber, adli ve idari yargı mercilerinde Hazine aleyhine açılan tazminat davaları sonunda hükmolunan maddi 
ve manevi tazminat miktarları ile mahkeme masrafları ve vekalet ücretleri gözönüne alındığında tasarının 
mali portesinin, bu miktarın yarısından daha aşağı olacağı hesaplanmaktadır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ'IN TEKLİFİ 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Hazarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi görevlerinden dolayı 
herhangi bir surette yaralanan veya bu yüzden sakat kalan Jandarmaya mensup veya Jandamada görevli 
subay, 'astsubay, uzman jandarma ve sivil memurlara; polis ve gümrük muhafaza amir ve memurlarına (12) 
aylığa kadar nakdi tazminat verilir. 

Birinci fıkrada yazılı görevlerden dolayı yaralanan Jandarma erbaş ve erlerine (8) aylığa, sakat veya çü
rüğe çıkarılanlara da (12) aylığa kadar nakdi tazminat verilir, 

Bu maddenin uygulanmasında erbaş ve er aylıkları, en az aylık alan uzman jandarma aylığı üzerinden 
hes'aplanii\ 

MADDE 2. — Hazarda güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görevlerinden 
dolayı herhangi bir surette derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu tedavi
de iken ölen jandarmaya mensup veya jandarmada görevli subayların kanuni mirasçılarına, albay aylığının 
son kademesinin; astsubayların kanuni mirasçılarına, astsubay kıdemli başçavuş aylığının son kademesinin 
uzman jandarmaların kanuni mirasçılarına III ncü kademeli uzman jandarma aylığının son kademesinin; er
baş ve erlere en az aylık alan uzman jandarma aylığının; jandarmaya mensup veya jandarmada görevli sivil 
memurlarla polis ve gümrük muhafaza âmir ve memurlarının kanuni mirasçılarına kendi sınıf ve kadroları
na göre yükselebilecekleri en üst derecelerdeki aylıklarının son kademesinin (16) aylık tutarı, nakdi tazminat 
olarak verilir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci madde hükümleri, hazarda güven ve asayişin korunması ile görevlendi
rilen askeri birliklerin subay, astsubay, uzman, çavuş, erbaş ve erlerine de uygulanır. 

MADDE 4. — Bu Kanunun erbaş ve erlere ait hükümleri; Silahlı Kuvvetler, polis ve gümrük muhafa
za birliklerinin görevleri sırasında gerek bu birlikler içinde toplu ve gerek bu birlikler dışında tek olarak 
bu maksatla çalışmakta iken birinci ve ikinci maddelerde gösterilen hal ve şartlarda yaralanmış, sakat kalmış 
veya ölmüş bulunan yardımcı sivilerle bekçi ve korucular hakkında da uygulanır. 

MADDE 5. — Bu Kanun gereğince verilecek tazminatın şartlan, miktarı ve ödeme şekli İçişleri, Güm
rük ve Tekel, Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzükle tespit edilir. 

MADDE 6. — İkinci maddede yazılı hal ve şartlarda ölenlerin çocuklarının yurt içindeki tahsilleri Dev
letin parasız yatılı okullarında veya giderleri Devletçe karşılanmak suretiyle diğer okullarda yaptırılır. 

Bu maddenin uygulanması; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Maliye Bakanlık
larınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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MADDE 7. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu Kanunun bazı mad
delerini değiştiren 6535 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini İçişleri, Gümrük ve Tekel, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Maliye 
baıkanlan yürütür. 

4 . 8 . 1975 

Başlbalkan 
S. Demirel 

, ,Devllöt Başkanı -
/Başibalkan Yırd. 

A. Türkeş 

ıDevlIat Bakanı 
M. K. Er kovan 

/Mildi iSavunıma Balkanı 
F. Melen 

-Mialliıye iBaıkanı 
Y. Ergenekon 

Ticaret balkanı 
H. Başol 

Gıda - T. ve H. Balkanı 
K. Özalp 

Sanıayi ve T. Bakanı 
A. Doğru 

\\vnw ve İ. Bakamı 
N. Ok 

panç. ve Spor Balkanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Balkanı •* 
.Başbakan Yırd. 

N. Erbakan 

/Devleti ©akanı 
S. Öztürk 

Devle* Bakanı 
G. Karaca 

/îçlişlıarii Bakanı 
O. A sil t ürk 

MilMi Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

SağMk ve Sos. Y. Balkanı 
K. Demir 

.Ulaştırma Balkanı 
N. Menteşe 

jEn. ve T., Katy. Balkanı 
S. Kılıç 

JCöyişIeıli Bakanı 
V. Poyraz 

jKüılitıür Balkanı 
R. Danışman 

Devlet Bakanı -
-Baışlhaikan Yrd, 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Adıatet Balkanı 
/. Müftüoğlu 

ıDıı̂ iş'lierii Bakamı 
/. S. Çağlayangil 

Bayırtdiirlılk Bakanı 
F. Adak 

Güm. vıe T, Balkanı 
O. Öztrak 

ıÇalh'Şima Balkanı 
A. T. Paksu 

Tuniızim 4ve T. Balkanı 
L. Tokoğlu 

Orirrtart Balkanı 
T. Kapantı 

iSosıyafli Güvenillilk Balkanı 
A. M. A blum 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/27, 2/164 

Karar No. : 14 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

Yüksek Başkanlığa 

11 . 5 . 1978 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen, Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, Nakdi Tazminat Kanunu Teklifi, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
edildi. 

Tasarı ve teklif aynı konuda olduğundan birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmeye esas olarak da ta
sarının incelenmesine karar verildi. 
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Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunduğu veçhile, 1475 sayılı Yasa gereğince, hazarda asayişinin ko
runması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görevlerden dolayı yaralanan, sakat kalan veya ölen jandarma
ya mensup görevliler jle polis, gümrük muhafaza amir ve memurlarına verilen nakdi tazminatın, para değe
rindeki düşmeleri dikkate alarak yükseltilmesini, bu görevde ölenlerin çocuklarının yurt içindeki tahsilleri ha
zırlanacak yönetmeliğe göre, devletin parasız yatılı okullarında veya giderleri devletçe karşılanmak suretiyle 
diğer okullarda yaptırılması, hükümlerini getirmiştir. 

Komisyonumuz tasarının tümünü olumlu karşılayarak maddelerin incelenmesine geçmiştir* 
Tasarının 2 nci maddesi, jandarma subaylarına ait unvanlar da, 926 sayılı Yasaya göre bazı değişiklikler 

olduğu için yeniden düzenlenmesi ve diğer maddelerin aynen kabulüne Komisyonumuzca karar verilmiştir. 
Havalesi gereğince Milli Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kırşehir 

Mustafa Eşrefoğlu 

Üye 
Amasya 

Muhammet Kelleci 

Üye 
Konya 

Hüseyin Kaleli 

Sözcü 
Elazığ 

M. T ahir Şaşmaz 

Üye 
Erzurum 

Osman Demirci 
imzada bulunamadı 

Üye 
Muğla 

Sami Gökmen 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Zonguldak 

Abclulmuttalip Gül 

Üye 
Adana 

Hasan Gürsoy 

Üye 
İsparta 

Yakup Üstün 

Üye 
Muş 

Burhan Garip Şavk 

l 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/27, 2/164 
Karar No. : 21 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

9,1. 1979 

Yüksek Başkanlığa 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Nakdi Tazminat Kanunu Tek
lifi, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin katıldığı, 
teklif sahibinin ise bulunmadığı, Komisyonumuzun müteaddit toplantısında enine boyuna tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tasarı ve teklifin aynı mahiyette olduklarından birleştirilmelerine ve görüşmelere esas olarak da tasarı
nın ele alınması kararlaştırıldıktan sonra tümü üzerindeki müzakerelere geçilmiştir^ 

Gerekçede de arz ve izah olunduğu veçhile; 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu 1.6.1929 tarihinde yü
rürlüğe girmiş olup 50 senelik bir kanundur ve bunu tadil eden 6535 sayılı Kanun ise aşağı - yukarı 30 ya
şındadır. O günden bu yana para değerindeki büyük düşüşler, görev icabı yaralanma, sakat kalma ve ölüm 
halinde verilen tazminatları âdeta sembolikleştirmesi nedeniyle kifayetsiz kalması yeni bir düzenlemenin ge
reği olmuştur. Saniyen güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi görevlerini yaparken ölen 
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ve yaralanarak sakat kalanlar çoğunlukla genç yaşta ve küçük rütbelerde olması - mevcut sistem ne
deniyle - mirasçılarının ve kendilerinin mağduriyetlerini mucip olmaktadır. 

Mer'i Kanun; yaralanıp sakat kalanlardan subay, astsubay, polis, gümrük muhafaza amir ve memurları
na 8 maaş, jandarma erlerine (200 - 1 000) TL. ölüm halinde jandarma ve gümrük erlerinin ailelerine 
(2 000) TL. diğerlerine azami 16 maaş kadar tazminat verileceğini öngörmektedir. 

Ülkemizdeki hür demokratik düzeni, temel hakları ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın 
şiddet hareketleri, anarşi ve terörizm başladığından bu yana yüzlerce polis, bilhassa Güneydoğu illerimizde 
geçimini kaçakçılıktan temin etmek zorunda bulunan bir kısım vatandaşlarımızın men ve takibiyle görevli 
birçok jandarma erimiz hayatlarını kaybetmişlerdir, 

Tasarı, yeni bir kanun değişikliğine lüzum kalmadan echelle mobile sistemini getirmiş, tazminatların pi
yasa koşullarına ve tedavüldeki para değerine göre paralellik sağlaması yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca, hayati önemi olan ve büyük tehlikeler arz eden bu hizmetin görülmesinde feragat ve cesaretle ça
lışan personelin ölümleri halinde çocuklarının yurt içindeki öğrenim masraflarının Devletçe sağlanacağı hük
mü getirilmiş ve böylece bu personelin daha şevkle, daha heyecanla, bihakkın görev yapmaları temin edil
miş olacaktır. 

Gerek gerekçede arz ve izah edilen hususları ve gerekse temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgileri 
uygun gören Komisyonumuz, tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra maddelerin tetkikine geç
miştir. 

- Tasarının bazı maddeleri yakinen ilgisi bulunduğu diğer maddelerle birleştirilmiş, bazı maddeleri geniş 
kapsamlı olması nedeniyle bölünmüş, ayrı maddeler halinde yeniden düzenlenmiş ve bazı maddelerine, kanun 
tekniğine uygun olarak, başlıklar ilâve olunmuş, yapılan bu ilâve ve düzeltişlerle, 9 madde olan tasarı met
ni, Komisyonumuzca 11 madde olarak kabul edilmiştir. 

«Amaç» başlığı altında Komisyonumuzca yapılan yeni düzenleme ile 1 nci madde kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca düzenlenen ve «Kapsam» başlığı altındaki 2 nci madde ile tasarı kapsamına giren per

sonel daha belirgin hale sokulmuş, güven ve asayiş konusunda hizmetlerinden yararlanmada zaruret olan 
ve kendilerine bu amaca dönük görev verilen sivil ve işçiler metne ithal edilmiştir. 

«Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Ödenecek Na^di Tazminat» başlığı altında Komisyonumuzca tedvin 
edilen 3 ncü madde ile bu kanun kapsamına giren personelin yaralanması halinde olayın olduğu tarihte uy
gulanmakta olan gösterge tablolarındaki 10 ncu derece 1 nci kademe göstergesinin katsayı ile çarpımından 
doğan bürüt maaş tutarından az olmamak koşulu ile olay tarihinde aldıkları aylıklarının 12 katına, sakat 
kalmada 20 katına kadar Nakdi Tazminat ödeneği hütynü getirilmiştir.. 

Tasarının dördüncü maddesi ile üçüncü madde kapsamı dışında kalan ve bu kanun kapsamına giren per
sonelin yaralanma ve sakat kalmaları halinde ödenecek nakdi tazminat miktarı düzenlenmiştir. Erbaş ve er
lere verilecek nakdi tazminata tasarıda «Uzman jandaCma çavuş aylığı» kıstas olarak alınmıştı. Ancak bu sı
nıf görülen lüzum üzerine Genelkurmay Başkanlığının emriyle söndürülmüş bulunduğundan Silahlı Kuvvet
lerde mevcutları günden güne azalmaktadır. Tamamen tükenmesi halinde kıstas ortadan kalkacağından bu 
kıstas yerine aym madde içerisinde yer alan ve statüleri itibariyle farklılık göstermeyen kişilerle beraberliği 
sağlamak bakımından aylık gösterge tablolarındaki 10, ncu derecenin 1 nci kademesi göstergesinin katsayı ile 
çarpımının 20 katına kadar nakdi tazminat ödenecektir. 

«Ölüm halinde ödenecek nakdi tazminat» başlığı altında Komisyonumuzca 5 nci madde: iki anabölümde 
düzenlenmiştir. Birinci bölümde jandarmaya mensup veya jandarmada görevli, ikinci bölümde Emniyet Genel 
Müdürlüğü kadrolarında görevli personelin durumları nazari itibara alınmıştır. Bu ayırımın sebebi asker ki
şilerin 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Kanununa, diğerlerinin 657 sayılı Devlet Memur-
leri Kanununa tabi olmalarındadu\ Her iki bölümde de yer alan personelin amir ve memur olmaları göz-
önünde tutularak nakdi tazminat miktarı buna göre düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzun kabul ettiği 6 nci madde; barışta güven ve asayişin korunması ile görevlendirilen as
keri birliklerin subay, astsubay, uzman çavuş erbaş ve erlerine 5 nci maddedeki esaslar dahilinde nakdi taz
minat ödeneceğini amirdir. 
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Komisyonumuzun kabul ettiği 7 nci madde; beşinci maddede yazılı koşullarda ölenlerin çocuklarının her 
derecedeki yurt içindeki öğrenimlerinin parasız yatılı okullarda ve giderleri Devletçe karşılanmak suretiyle 
diğer okullarda yapılacağını öngörmektedir. 

Komisyonumuzun kabul ettiği 8 nci madde ile; bu kanun gereğince verilecek tazminatın koşulları, mikta
rı ile ödeme biçimi ve yedinci maddenin uygulanmasıyla ilgili hususların İçişleri Bakanlığının koordinatör
lüğünde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, işlerin sürümcemede kalmaması için. 3 ay içinde 
hazırlanacak bir yönetmelikte saptanacağı hükmü getirilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi, «Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar» başlığı konulmak suretiyle; 9 ncu madde 
olarak düzenlenmiştir. 

Tasarının 8 nci ve 9 ncu maddeleri, «Yürürlük» ve «Yürütme», başlıkları ilâvesiyle, 10 ncu ve 11 nci mad
deler olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Kemal Kayacan 

Başkanvekili 
Edirne 

Süleyman Sabri Öznal 

Sözcü 
Sivas 

Orhan Akbulut 

Bolu 
Avni Akyol 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Bursa 
Saffet Ural 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Manisa 
Faik Türün 

Trabzon 
Adil Ali Cinel 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/27, 2/164 
Karar No. : 38 

İçişleri Komisyonu Raporu 

22 . 2 . 7979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Nakdii Tazminat Kanunu Tasarısı ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Nakdi Tazminat Kanunu 
Teklifi ve ön havalesi gereğince Milli Eğitim ve Milli Savunma Komisyonu raporları, İçişleri, Yerel Yöne
tim, Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip 
görüşüldü. 

Her ikisi de aynı mahiyette olan tasarı ve teklif birleştirilmiş ve görüşmelere esas olarak tasarı alınmıştır. 
Barışta güven ve asayişin korunmasında, kaçakçılığın men ve 'takibinde görevli kişilerin, bu görevlerinden 

ötürü yaralanmaları, ölmeleri ve sakat kalmaları halinde 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu uyarınca 
verilen tazminat miktarları, günümüzün sosyal ve ekonomik şartları karşısında amacı karşılamaktan uzak ha
le gelmiştir. Bu durum görevlilerin çalışma şevkini azalttığı gibi, mağdurların veya kanuni mirasçılarının aç
tıkları tazminat davaları da hazinenin zararına sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmış bulunan ve eski kanunu yürürlükten kaldırarak, 
nakdi tazminat miktarlarını günün koşullarına ve hakkaniyet esaslarına göre düzenleyen tasarının tümü Ko
misyonumuzca uygun görülerek maddelerin incelenmeline geçilmiştir. 

Maddelerin incelenmesinde Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin esas alınmıştır. 
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Tasarının amacını belirleyen 1 nci maddesine açıklık getirmek amacıyla «Her çeşit kaçakçılığın men ve 
takibi ile orman koruma ve itfaiye görevlerini üstlenenlerin de» tasarıya dahil edilmesi yararlı görülmüştür. 

Böylece 2 nci maddedeki tasarı kapsamı genişletilerek, «Tekel maddeleri kaçakçılığı ile mücadele eden, 
orman koruma ve yangın hizmetleriyle belediye itfaiye hizmetlerinde görevli amir ve memurlar» tasarı kap
samına alınmıştır. 

Yaralama ve sakat kalma halinde ödenecek nakdi tazminat miktarını hükme bağlayan 3 ve 4 ncü mad
delerde, 567 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesine ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 137 nci maddesine atıf yapılmaktadır. 657 sayılı Kanunda göstefgeleri düzenleyen madde 
43 ncü madde olduğundan 36 nci maddeye yapılan atıflar 43 ncü maddeye dönüştürülmüştür. 926 sayılı Ka
nunun 137 nci maddesi daha sonra değiştirildiğinden, uygulamada yanlış anlaşılmalara yol açmamak düşün
cesiyle bu maddenin «Değişik» 137 nci madde olduğubelirlenmiştir. 

5 nci maddenin (A) fıkrasının (a) bendi değiştirilerek ödenecek nakdi tazminatın hesaplanmasında ek 
gösterge rakamlarının da derece gösterge rakamına ekleneceği açıkça belirtilmiştir. 

(B) fıkrası Milli Savunma Komisyonu metnindeki şekliyle kabul edilmiştir. 
(C) fıkrası iki ayrı bend halinde düzenlenmiş, (a) bendi ile. gümrük muhafaza amir ve memurlarına öde

necek tazminat gösterilirken, (b) bendi ile tasarı kapsamında yapılan değişikliğe paralel olarak tekel mad
deleri kaçakçılığında görevli amir ve memurların alacakları nakdi tazminat miktarı düzenlenmiştir. 

Tasarının kapsamına alınan orman korumasında görevli bölge şefi, orman koruma ekip şefi ve memur
larının ve orman muhafaza memurlarının, alacakları nakdi tazminat miktarı (D) fıkrası, belediye itfaiye 
teşk/ilatı görevlilerinin alacakları nakdi tazminat miktarı (E) fıkrası ile karara bağlanmış ve Milli Savunma 
Komisypnunun (E) fıkrası ise (F)' fıkrası olarak kabul edilmiştir. 

6 ncrmadde Milli Savunma Komisyonu metnindeki şekliyle benimsenmiştir. 
7 nci maddeye (çocuklarının) sözcüğü eklenmiştir. 
Tasarı kapsamı genişletildiğinden, tazminatın koşullarını saptayacak yönetmeliği hazırlayacak bakanlıkları 

sayan 8 nci maddeye Orman Bakanlığı ile Yerel Yönetim Bakanlığı da katılmıştır. 
Yürürlükten kaldırılan kanunları açıklayan 9- ncu madde kapsamına 6846 sayılı Kanun da alınmıştır. 
10 ncu madde yürürlük maddesi olup, Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metinde olduğu şekliyle 

benimsenmiştir. 
Yürütmeyle ilgili 11 nci madde «Bakanlar Kurulu yürütür» şeklinde değiştirilmiştir. 
Raporumuz, Plan Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı /Sözcü. 
Bolu Mğda 

Bayram Turan Çetin Yılmaz Cemal Bor 

,Aıdaın>a Amasya. 
Hasan Cerit ,Ejtem Naci AJlfcu'naıy Bursa 

îmızatda buluniamaldu Mehmet Emin Dalkıran 

iiisıtaınibuil ; (Kırşehir Konya 
Kâzım Özeke Kılıç Sorgucu Durmuş Ali Çalık 

Yozgalt 
Ömer Lütfir Erzurumluoğlu 

/Kayseri 
ıKMp 

A. Gani Âşık 
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Planı Kom&syanu Raporu 

Millet Meclisi .. 
Plan Komisyonu 12 ,• 6,1979 

Esas No: 1127,21164 
Karar No: 70 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 
Nakdi Tazminat Kanunu Teklifi» ve önlhavalesi uyarınca MilH Eğitim, Milli Savunma, İçişleri Komisyonu 
raporları, İçişleri ve Milli iSavunma bakanlıkları temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda incelendi ve gö
rüşüldü : 

1475 ve 6535 sayılı Nakdi Tazminat Yasaları günümüzde çok eskimiş ve gereksinmelere cevap vermediği 
gibi, amacından da uzak kalmıştır. 

Ülkemizdeki hür demokratik düzenli, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik saldın ve şid
det olaylarının yaygınlaştığı ortamda bu eylemleri önlemekte, suçluların yakalanma ve takiplerinde görev alan 
personelin feragat ve cesaretle çalışabilmeleri, büyük önem kazanmaktadır < 

Öte yandan ülke bütünlüğünün korunmasında subay, astsubay, er ve polisin yanında yer alan Gümrük 
Muhafaza âmir ve memurları ile çarşı ve mahalle bekçileri ve köy korucularının güvenlik ve asayişin sağ
lanmasında kaçakçılığın men ve takibi gibi hayati tehlikeleri olan hizmetlerin görülmesi sırasında görevli
lerin, ölüm, yaralanma ve sakat kalmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına verilecek maddi ola
nakların günümüz koşullarının gereklerine uygun bir biçimde düzenlenen yasa önerileri Komisyonumuz
ca da uygun bulunmuş ve Milli Savunma Komisyonu metni esas alınarak, Alt Komisyonca öngörülen öne
riler doğrultusunda maddelerin müzakeresine geçilmişti^ 

Milli Savunma Komisyonu metninin 2, 6, 7, 8,9, 10 ve 11 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Milli Savunma Komisyonu metninin 1 nci maddesinde geçen Bu görevleri sırasında veya görevlerinden 

dolayı» deyiminin «Bu görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı» şeklinde değiştirilerek, 
Metnin 3 ncü maddesi «657 sayılı Kanunun 36 nci ve 926 sayık Kanunun 137 nci maddelerinde yer alan» 

deyimi 657 sayılı ve 926 sayılı Kanunların gösterge tablosunda yapılan değişiklikler nedeniyle «657 sayılı 
Kanunun değişik 43 ncü ve 926 sayılı Kanunun değişik 137 nci maddelerinde yer alan» şeklinde değiştirile
rek 

Metnin 4 ncü maddesi, «657 sayılı Kanunun 36 nci ve 926 sayılı Kanunun 137 nci maddelerinde yer alan» 
deyiminin 657 ve 926 sayılı kanunların gösterge tablosunda yapılan değişiklik nedeniyle «657 sayılı 
Kanunun değişik 43 ncü ve 926 sayılı Kanunun değişik 137 nci maddelerinde yer alan» şeklinde değiştiri
lerek, 

Metnin 5 nci maddesi, tasarı kapsamına giren görevli personele ödenecek nakdi tazminat miktarları ara
sında doğan farklılığın giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan Başkanvekill Sözcü 
Tekirdağ Aydın istanbul 

Yılmaz Alpaslan Muharrem Sökeli Sevil Korum 

Adana Antalya Artvin 
M. Kemal Küçüktepeprnar Kaya Çakmakçı m Mehmet Balta 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Bolu Bolu Çanakkale 
SÖZ hakkım mahfuz, Karşı oy kullanıyorum O. Orhan Çaneri 

Müfit Bayraktar Gerekçe ekte İmzada bulunamadı 
Halûk Karabörklü 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suüçmez 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Denizli 
E. Atıf Şohoğlu 

İmzada bulunamadı 
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İstanbul 
Metin Tüzün 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kars 
Doğan Arash 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

~~ Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Yücel Akıncı 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
Sümer Oral 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
1 . Etem Kılıçoğlu 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
1. Vecdi Aksakal 

Tetairdağ 
Nihan Ilgün 

KARŞI OY 

Nakdi tazminata ilişkin yasa tasarısının, Plan Komisyonunda kabul edilen kapsamına fcarşıyjm. 
«Orman Muhafaza» memurları da, 'kanun kapsamına alınan görevler kadar belli asayiş görevi yapmakta, 

aynı töhlikelerle, sonuçlarla karşı karşıya (kalmaktadırlar. «Orman Muhafaza memurlarının da kanun kapsa
mına alınması» gerekir. Bu nedenle karşı oy kullanıyorum^ 11 . 6 .1979 

Bolu Milletvekili 
Halûk Katabörklü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Hazarda güven ve asayişin ko
runması, kaçakçılığın men ve takibi görevlerinden 
dolayı herhangi t>ir surette yaralanan veya bu yüz
den sakat kalan jandarmaya mensup veya jandarma
da görevli, subay astsubay, uzman jandarma ve si
vil memurlara; polis ve gümrük muhazafa âmir ve 
memurlarına'(12) aylığa kadar nakdi tazminat ve
rilir. 

Bilinci fıkrada yazılı görevlerden dolayı yarala
nan jandarma erbaş ve erlerine (8) aylığa, sakat veya 
çürüğe çıkarılanlara" da (12) aylığa kadar nakdi taz-
mizat verilir. 

Bu maddenin uygulanmasında erbaş ve er ay
lıkları, en az aylık alan uzman jandarma aylığı 
üzerinden hesaplanır. 

MADDE 2. — Hazarda güven ve asayişin ko
runması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görev
lerinden dolayı herhangi bir surette derhal veya bu 
yüzden maruz (kaldıkları yaralanma veya hastalık 
sonucu tedavide iken ölen jandarmaya mensup veya 
jandarmada görevli subayların kanuni mirasçılarına, 
albay aylığının son kademösiimin; astsuıbayların ka
nuni mirasçılarına, astsubay kıdemli başçavuş aylı
ğımın son kademesinin; uzman jandarmaların kanu
ni mirasçılarıma III ncü kademeli uzman jandarma 
aylığının son kademesinin; erbaş ve erlere en az 
aylılk alan uzman jandarma aylığının; jandarmaya 
mensup veya jandarmada görevli ıs ivil memurlarla 
polis ve gümrülk muhafaza amir ve memurlarının 
(kanuni mirasçılarına kendi sınıf ve kadrolarına gö
re yüikseleibiliecıeklıeri en üst derecelerdeki aylıkları
nın son kaldiemtesiınin (16) aylık tutarı, nakdi taz
minat olanak yenilir. 

(MADDE 3. — Birinci ve ikiintcl madde hüküm
leri, hazarda güven ve asayişin korunması ile gö
revlendirilen aslkeri birliklerin subay, asösubay, uz
man, çavuş, erbaş ve erlerime de uygulanır. 

MADDE 4. — Bu Kanunun erbaş ve erlere ait 
hükümleri; Silahlı Kuvvetler, polis ve gümrük mu
hafaza birliklerinin görevleri sırasında gere/k bu bir
likler içinde toplu ve gerek bu (birlikler dışında tek 
olarak bu maksatla çalışmakta iken birinci ve ikinci 
maddelerde gösterilen hal ve şartlarda yaralanmış, 

Millet Meclisi 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hazarda güven ve asayişin korun
ması, kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili görevlerin
den dolayı her hangi bir suretle derhal veya bu yüz
den maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu 
tedavide iken ölen jandarmaya mensup veya jan
darmada görevli subayların kanuni mirasçılarına, al
bay aylığının son kademesinin; astsubayların kanuni 
mirasçılarına, astsubay II nci kademe kıdemli Başça
vuş aylığının son kademesinin; uzman jandarmaların 
kanuni mirasçılarına III ncü kademeli uzman jandar
ma aylığının son kademesinin; erbaş ve erlere en az 
aylık alan uzman jandarma aylığının son kademesinin; 
jandarmaya mensup veya jandarmada görevli sivil 
memurlarla, polis ve gümrük muhafaza âmir ve me
murlarının kanuni mirasçılarına kendi 'sınıf ve kadro
larına göre yükselebilecekleri en üst derecelerdeki ay
lıklarının son kademesinin (16) aylık tutarı, nakdi taz
minat olarak verilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
ka'bu'l edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 369) 
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(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

sakat kalmış veya ölmüş bulunan yardımcı sivillerle 
bekçi ve korucular hakkında da uygulanır. 

MADDE 5. — Bu Kanun gereğince verilecek taz
minatın şartları, miktarı ve ödeme şekli İçişleri, 
Gümrük ve Tekel, Milli Savunma ve Maliye ba-
ıkaınlıkl'aninıca birlikte hazırlanacak bir tüzükle tes
pit edilir. 

MADDE 6. — İkinci maddede yazılı hal ve sant
iarda ölenlerin çocuklarının yurt içinddki tahsilleri 
Devletlin parasız yatılı 'okullarında veya giderleri 
Üevlotçe karşılanmak suretiyle diğer okullarda yap
tırılır. 

Bu maddenin uygulanması; İçişleri, Gümrük ve 
Tekel, Mili Eğitim, Milli Savunma ve Maliye ba
kanlıklarınca birlikte çıkarılacak 'bir yöimeitmelik'le dü
zenlenir. 

MADDE 7. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 
sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu Kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 6535 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini İçişleri, 
Gümrük ve Tekel, Milli Eğitim, Milli Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Balkanı 
S. A. Emre 

Mİ Savumtma Balkanı 
T-. Kapanlı 

MHIi Eğitim Saikanı 
N. Menteşe 

Güm. ve T. Balkanı 
G. Sazak 

Sanayi ve T. Bakanı 
O. Asiltürk 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
T. Yücel 

.Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yrd. 
N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 

İşjiçl/eri Bakanı -
K. Özal 

Bayıınıdırlııik Balkanı 
S. Kılıç 

Gıda - T. ve H. Bakanı 
F. Adak 

En. ve T. Kay. Bakanı 
K. İnan 

Orman Bakanı 
S. Savcı 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi aynen 

— Tasarının 6 ncı maddesi aynen 

MADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi aynen 

Tasarının 8 nci maddesi aynen 

MADDE 9. — Tasarının 
kabul edilmiştir. 

9 ncu maddesi aynen 

Devlet Bakamı ve 
Başbakan Yrd. 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

.Dışişleri Balkanı 
/'. S. Çağlayangil 

Ticaret Balkanı 
A. O. Güner 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Ergenekon 

Turizm ve T. Bakanı 
/. C. Ege 

Genç. ve Spor Bakanı 
, A. Ş. Erek 

26 . 12 . 1977 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Balkanı 
N. Cevheri 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
C. Gökçek 

Çalışma Balkanı 
/. F. Cumalıoğlu 

İmar ve İ. Bakanı 
M. R. Kutan 
Kültür Bakanı 

A. Akyol 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Ertem 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Barışta güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men ve takibi görevlerini üstlenen kişi
lerin bu görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı her hangi bir surette yaralanması, bu yüzden sakat kal
ması veya ölümleri halinde ödenecek nakdi tazminatın uygulama, esas ve yöntemleri bu kanunla düzenlenir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanun; jandarmaya mensup veya jandarmada görevli subay, astsubay, uzman jandarma, 
erbaş ve erleri, sivil memur ve işçiler ile polis ve gümrük muhafaza âmir ve memurlarını, çarşı ve mahalle 
bekçilerini, köy korucularını, güven ve asayişin korunması ile görevlerindirilen askeri birliklerin subay, ast
subay, uzman çavuş, sivil memur, işçi, erbaş ve erlerini, güven ve asayiş konusunda hizmetlerinden yararlan
mada zaruret görülen ve kendilerine bu amaca dönük görev verilen sivilleri kapsar. 

Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Ödenecek Nakdi Tazminat : 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa göre maaş alan ve bu kanunların kapsamına giren personelden, birinci maddede belirtilen görevlerin
den dolayı her hangi bir surette yaralananlara; 657 sayılı Kanunun 36 ncı ve 926 sayılı Kanunun 137 nci 
maddelerinde yer alan ve tazminatı gerektiren olayın olduğu tarihte uygulanmakta olan aylık gösterge tab
lolarındaki 10 ncu derecenin 1 nci kademesi göstergesinin katsayı ile çarpımından doğan brüt maaş tutarın
dan az olmamak koşulu ile olay tarihinde almakta oldukları aylıklarının 12 katına, bu yüzden sakat kalan
lara da 20 katına kadar nakdi tazminat ödenir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen görevlerinden dolayı jandarma erbaş ve erleri ile köy korucu
ları, yardımcı siviller ve işçilerin yaralanmaları halinde; 657 sayılı Devle Memurları Kanununun 36 ncı ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddelerinde yer alan ve tazminatı gerektiren 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Barışta güven ve asayişin korun
ması, her çeşit kaçakçılığın men ve takibi ile orman 
koruma ve belediye itfaiyelerinde yangın söndürme 
görevlerini üstlenen kişilerin bu görevleri sırasında 
veya görevlerinden dolayı herhangi bir surette yara
lanması, bu yüzden sakat kalması veya ölümleri ha
linde ödenecek nakdi tazminatın uygulama, esas ve 
yöntemleri bu kanunla düzenlenir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanun; jandarmaya mensup ve
ya jandarmada görevli subay, astsubay, uzman jandar
ma, erbaş ve erleri, sivil memur ve işçiler ile polis ve 
gümrük muhafaza ve tekel amir ve memurlarını, or
man koruma hizmetlerinde görevli amir ve memur
ları, belediye itfaiye hizmetlerinde görevli amir ve 
memurları, çarşı ve mahalle bekçilerini, köy korucu
larını, güven ve asayişin korunmasıyla görevlendiri
len askeri birliklerin subay, astsubay, uzman çavuş, 
sivil memur, işçi, erbaş ve erlerini, güven ve asayiş 
konusunda hizmetlerinden yararlanmada zorunluluk 
görülen ve kendilerine bu amaca dönük görev verilen 
sivilleri kapsar. 

Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Ödenecek 
Nakdi Tazminat : 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa göre maaş alan ve bu kanunların kapsa
mına giren personelden, 1 nci maddede belirtilen gö
revlerinden dolayı herhangi bir surette yaralananlara; 
657 sayılı Kanunun değişik 43 ncü ve 926 sayılı Ka
nunun değişik 137 nci maddelerinde yer alan ve taz
minatı gerektiren olayın olduğu tarihte uygulanmakta 
olan aylık gösterge tablolarındaki 10 ncu derecenin 
birinci kademesi göstergesinin katsayı ile çarpımından 
doğan brüt maaş tutarından az olmamak koşulu ile 
olay tarihinde almakta oldukları aylıklarının 12 katı
na, bu yüzden sakat kalanlara da 20 katına kadar 
nakdi tazminat ödenir. • 

MADDE 4. — 1 nci maddede belirtilen görevle
rinden dolayı jandarma erbaş ve erleri ile köy koru
cuları, yardımcı siviller ve işçilerin yaralanmaları 

Millet Meclisi 

MİLLET MECLİSİ 
PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Nakdî Tazminat Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Barışta güven ve asayişin korun
ması, kaçakçılığın men ve takibi görevlerini üstlenen 
kişilerin bu görevleri sırasında ve görevlerinden do
layı herhangi bir surette yaralanması, bu yüzden 
sakat kalması veya ölümleri halinde ödenecek nakti 
tazminatın uygulama, esas ve yöntemleri bu Kanunla 
düzenlenir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Milli Savunma Komisyonunun 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Ödenecek 
Nakdi Tazminat : 

MADDE 3. — 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununa göre maaş alan ve bu kanunların kap
samına giren personelden, birinci maddede belirtilen 
görevlerinden dolayı herhangi bir surette yararlanan
lara; 657 sayılı Kanunun değişik 43 ncü ve 926 sa
yılı Kanunun değişik 137 nci maddelerinde yer alan 
ve tazminatı gerektiren olayın olduğu tarihte uygu
lanmakta olan aylık gösterge tablolarındaki 10 ncu 
derecenin 1 nci kademesi göstergesinin kat sayı ile 
çarpımından doğan brüt maaş tutarından az olma
mak koşulu ile olay tarihinde almakta oldukları ay
lıklarının 12 katına, bu yüzden sakat kalanlara da 20 
katına kadar nakdi tazminat ödenir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen görev
lerinden dolayı jandarma erbaş ve erleri ile köy koru
cuları, yardımcı siviller ve işçilerin yaralanmaları ha-

(S, Sayısı : 369) 
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

olayın olduğu tarihte uygulanmakta bulunan aylık gösterge tablolarındaki 10 ncu derecenin 1 nci kademesi 
göstergesinin katsayı ile çarpımından doğan, brüt maaş tutarının 12 katına, sakat ve çürüğe çıkarılanlara da 
20 katına kadar nakdi tazminat ödenir, 

Ölüm Halinde Ödenecek Nakdi Tazminat : 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı olanlardan, birinci maddede belirtilen hizmetlerinden dolayı her hangi bir 
surette derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölenlerin kanuni mirasçıla
rına tazminatı gerektiren olayın olduğu tarihte uygulanan göstergeler dikkate alınarak : 

A) Jandarmaya mensup veya Jandarma Genel Komutanlık kadrolarında görevlendirilen : 
a) Subaylar için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesiyle tespit edilen 

göstergeler toplamıyla bulunan en yüksek aylığın, 
b) Astsubaylar için birinci derece son kademesiyle astsubaylar için uygulanan en yüksek ek gösterge 

toplamıyla bulunan aylığın, 
c) Uzman jandarma çavuşlar için birinci derece son kademe aylığının, 
d) Erbaş ve erlerle sivil memurlar için İkinci derecenin son kademesi aylığının, 
e) Yardımcı sivillerle işçiler için üçüncü derece son kademe aylığının, 
B) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarındaki : 
a) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli rütbeli personelin birinci derecenin son kademesi aylığının, 
b) Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ve emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer sınıflara 

mensup personel için ikinci derecenin son kademesi aylığının, 
C) Gümrük muhafaza âmirleri için birinci derecenin son kademesi, gümrük muhafaza memurları için 

ikinci derecenin son kademesi aylığının, 
D) Köy korucuları, yardımcı siviller için üçüncü derecenin son kademe aylığının, 
(30) katının brüt tutarı nakdi tazminat olarak ödenir. 
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halinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
•değişik 43 ncü ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun değişik 137 nci maddelerinde 
yer alan ve tazminatı gerektiren olayın olduğu tarihte 
uygulanmakta bulunan aylık gösterge tablolarındaki 
10 ncu derecenin birinci kademesi göstergesinin kat
sayı ile çarpımından doğan, brüt maaş tutarının 12 
katına, sakat ve çürüğe çıkarılanlara da 20 katına 
kadar nakdi tazminat ödenir. 

Ölüm Halinde Ödenecek Nakdi Tazminat : 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı olanlardan, 1 nci 
maddede belirtilen hizmetlerinden dolayı herhangi 
bir surette derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları 
yaralanma ve hastalık sonucu ölenlerin kanuni miras
çılarına tazminatı gerektiren olayın olduğu tarihte 
uygulanan göstergeler dikkate alınarak : 

A) Jandarmaya mensup veya Jandarma Genel 
Komutanlığı kadrolarında görevlendirilen : 

a) Subaylar için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun değişik 137 nci maddesine 
bağlı ek - VI sayılı gösterge cetvelinde yer alan bi
rinci derece gösterge rakamına, bu derece için kabul 
edilen en yüksek ek gösterge rakamının eklenmesi 
suretiyle bulunacak aylığın, 

b) Astsubaylar için birinci derece son kademe
siyle astsubaylar için uygulanan en yüksek ek göster
ge toplamıyla bulunan aylığın, 

c) Uzman jandarma çavuşlar için birinci derece 
son kademe aylığının, 

d) Erbaş ve erlerle sivil memurlar için ikinci 
-derecenin son kademesi aylığının, 

e) Yardımcı sivillerle işçiler için üçüncü derece 
son kademe aylığının, 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında : 
a) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli rütbeli 

personelin birinci derecenin son kademesi aylığının, 
b) Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ve 

emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer sınıflara 
mensup personel için ikinci derecenin son kademesi 
aylığının, 

C) a — Gümrük muhafaza amirleri için birinci 
derecenin son kademesi, gümrük muhafaza memur
ları için ikinci derecenin son kademesi aylığının, 

b — Tekel maddeleri kaçakçılığı ile mücadelede 
görevli amirler için • birinci derecenin son kademesi, 
memurlar için ikinci derecenin son kademesi aylı
ğının, 

17 — 

I (Plan Komisyonunun kjafbui ettiği metin) 

ünde; 657 sayılı Kanunun değişik 43 ncü ve 926 sa
yılı Kanunun değişik 137 nci maddelerinde yer alan 

I ve tazminatı gerektiren olayın olduğu tarihte uygulan
makta bulunan aylık gösterge tablolarındaki 10 ncu 
derecenin 1 nci kademesi göstergesinin kat sayı ile çar-

I pımından doğan, brüt maaş tutarının 12 katına, sa
kat ve çürüğe çıkarılanlara da 20 katına kadar Nakdi 
Tazminat ödenir. 

Ölüm Halinde Ödenecek Nakdi Tazminat : 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren perso
nelden; barışta güven ve asayişin korunması, kaçakçı
lığın men ve takibi görevleri sırasında ve bu görevle
rinden dolayı herhangi bir surette derhal veya bu 
yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık so-

I nucu ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet 
memuruna ödenen 1 nci derece son kademe aylığının 

I 30 katının brür tutan Nakdi Tazminat olarak öde
nir, 
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Barışta, güven ve asayişin korunması ile görevlendirilen askeri birliklerin subay, astsu
bay, uzman çavuş, erbaş ve erlerinden 5 nci maddede belirtilen şekilde ölenlerin kanuni mirasçılarına, aync 
maddedeki ölçüler içinde nakdi tazminat ödenir. 

MADDE 7. — Beşinci maddede yazılı koşullarda ölenlerin yurt içinde her derecedeki öğrenimleri Dev
letin parasız yatılı okullarında veya giderleri Devletçe karşılanmak suretiyle diğer okullarda yaptırılır. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince verilecek tazminatın koşulları, miktarı ile ödeme biçimi ve 7 nci mad
denin uygulanması, içişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 3 ay içinde, Milli Savunma, Milli Eğitim, Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca birlikte hazırlana
cak bir yönetmelikle saptanır. 

Yürürlükten KdLdırüan Kanunlar : 

MADDE 9. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanunun bazı madde
lerini değiştiren 6535 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştın 
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D) Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro
larında : 

a) Orman korunmasında görevli bölge şefi, or
man koruma ekip şefi ve memurlarına birinci derece 
aylığının son kademesi aylığının, 

b) Orman muhafaza memurlarına ikinci derece
nin son kademesi aylığının, 

E) Belediye itfaiye teşkilatlarındaki : 
a) İtfaiye amirleri için birinci derece son kade

mesi aylığının, 
b) İtfaiye memurları için ikinci derecenin son 

kademesi aylığının, 
F) Köy korucuları, yardımcı siviller için üçüncü 

derecenin son kademe aylığının, 
(30) katının brüt tutarı nakdi tazminat olarak 

ödenir. 

MADDE 6. — Milli Savunma Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 5 nci maddede yazılı koşullarda 
ölenlerin çocuklarının yurt içinde her derecedeki öğ
renimleri Devletin parasız yatılı okullarında veya 
giderleri Devletçe karşılanmak suretiyle diğer okul
larda yaptırılır. 

MADDE 8. — Bu Kanun gereğince verilecek 
tazminatın koşulları, miktarı ile ödeme biçimi ve 
7 nci maddenin uygulanması İçişleri Bakanlığının 
koordinatörlüğünde ve bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde, Milli Savunma, 
Milli Eğitim, Maliye, Gümrük ve Tekel, Orman ve 
Yerel Yönetim Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak 
bir yönetmelikle saptanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 9. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sa
yılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 6535 sayılı Kanun ve Kaçak
çılığın men ve takibine dair olan Kanunun bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna ek 
bir madde ilavesine dair 6846 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

(Plan Koıriîsy!oin(un[un 'kabul eftltiği metin) 

MADDE 6. — Milli Savunma Komisyonunun 6 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Milli Savunma Komisyonunun 7 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Milli Savunma Komisyonunun 8 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar: 

MADDE 9. — Milli Savunma Komisyonunun 9 
ncu Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I 
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. Bu kanun hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Maliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanları yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 369) 



(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Milli Savunma Komisyonu met
ninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

21 — 

(Plan Komlisyoınpnıuın ikaibul ettiği metin) 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Milli Savunma Komisyonunun 10 
ncu Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Milli Savunma Komisyonunun 11 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : 371 
Toplantı : 2 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1 Ek Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili 
Şener Battal'ın Subay, Astsubay ve Askeri Memurlara Bir Üst 
Derece Verilebilmesi İçin 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nım, 2182 Sayılı Yasaya 
Bir Ek Madde Eklenmesine Ait Yasa Önerisi ve Milli Savunma 

ve Plan Komisyonları Raporları. (1 /292, 2/699, 2/784) 

TC 
Başbakanlık 5 . 6 . 1979 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101 - 434/05063 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
30 . 5 4 1979 gününde kararlaştırılan «926 sayılı Türk Silahlı KuVvelleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, orduda görev yapmakta olan subay, astsubay, uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuş
lar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, diğer Devlet memurları ise 657 sayılı Kanuna tabi 
bulunmaktadır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bazı ek geçici 
maddeler ilavesini öngören ve 1 Mart 1979 tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulan 28 . 2 . 1979 gün 
ve 2182 sayılı Kanunla, memur aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere, tahsil ve kadro koşulu aranmaksı
zın bir üst dereceye yükseltilmiş ve söz konusu hükümden, emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve 
yetim aylığı alanların da yararlandırılmaları sağlanmıştır, 

Anılan Kanun hükmünden, 926 sayılı Yasaya tabi subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile bunların emekli, 
adi malul, vazife malulü, dul ve yetimleri faydalanamadığından büyük bir eşitsizlik meydana gelmiş ve aradaki 
parasal denge bu, ordu mensupları aleyhine bozulmuştur. 

Bu itibarla Silahlı Kuvvetlerin özelliği, hiyerarşik düzeni ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun sistemi dikkate alınarak söz konusu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek geçici 34 ncü madde 
ilave edilmektedir. 

Bilindiği gibi bu Kanunun değişik 137 nci maddesi ile buna bağlı VI, VII, VIII ve IX sayılı cetveller, su
baylar, astsubaylıktan subay olanlar, astsubaylar, uzman jandarma ve uzman çavuşların aylık derece ve kade
meleri ile ek göstergelerini belirlemektedir. Genel gerekçede söz konusu edilen 2182 sayılı Kanuna paralel 
olarak ordu mensuplarının derece ve kademelerinde yükseltme yapılırken değişik statüde bulunan personel 
için farklı gösterge tablosu rakamları uygulanmakta olduğu gözönünde bulundurularak ek geçici VI, VII, 
VIII ve IX sayılı cetvellerin yapılması ve bunların uygulanması zorunlu görülmüş ve 1 Mart 1979 tarihinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde bulunan personelin aylık yükselmelerinin daha sonra terfi edecekleri rüt
be veya rütbe kıdemliliğinin derece ve kademelerine de yansıması sağlanmıştır. 

Ancak, 28 Şubat 1979 gün ve 25 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile subaylara, astsubaylıktan subay 
olanlar ile astsubaylara uygulanmakta olan ve gruplarına ait bulunan ek gösterge rakamlarının tavanının geçi
lemeyeceğine dair hüküm getirilmiş ve değişik yorumlamalara meydan verilmemesi öngörülmüştür. 

Bundan başka anılan personelin alt derece kademelerinde geçen sürelerinin üst derece kademelerinde geç
miş sayılacağına dair 2182 sayılı Yasadaki hükme benzer bir hüküm de getirilmiştir. 

926 sayılı Yasanın 143 ncü maddesi askeri öğrenci harçlıklarının teğmen rütbesinin birinci kademe brüt 
aylığı üzerinden ödeneceğini belirlediğinden uygulamada kolaylık sağlamak üzere, esas alınacak teğmen maaşı
nın ekli geçici VI sayılı cetveldeki teğmen maaşı olacağına dair hüküm getirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Ayrıca, 2182 sayılı Kanunda olduğu gibi subay, astsubay ve uzman çavuşların emeklileri ile adi malulleri
ne, vazife malullerine, dul ve yetimlerine tasarı hükümlerinin de uygulanması bu madde ile sağlanmıştır. 

Madde 2. — Kanunun 1 Mart 1979 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirlemektedir. 
Madde 3. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceğini göstermektedir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

«Subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst derece verilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ka
nununa ek geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun» teklifim ekte sunulmuştur; 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
19 . 2 . 1979 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

GEREKÇE 

Geçici : Türk ekonomisindeki sarsıntılar dolayısıyla, hızlı enflasyon ve para değerinin düşmesi, sabit ge
lirli her türlü kamu personelini büyük sıkıntıya düşürmüştür. Zaman zaman kamu personelinin bir kısmı ile 
ilgili yasalarda gerekli düzenlemeler getirilmiştir. Kanaatımıza göre kamu personeli ile ilgili bütün yasaların 
tek sisteme bağlanması ve bir manzume haline getirilmesi gerekir. Son günlerde sivil personelle ilgili bu dü
zenlemeye paralel olarak kahraman Türk Ordusu saflarında bulunan subay, astsubay ve askeri memurlara 
kadro şartı aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine terfi ettirilmek üzere tavanın azami haddine ge
tirilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Teklifimiz Anayasanın 2 nci maddesi gereğince isabetli ve adildir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 371) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN TEKLİFİ 

Subay, Astsubay ve Askeri Memurlara Bir Üst Derece Verilebilmesi İçin 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EıK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun ve ek geçbi maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu 
Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına ba
kılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine (Gösterge kademesinin aynı 
olması (halinde bir üst gösterge uygulanmak suretiyle) bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki ka
demede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 ncü maddeler kapsamına giren personelin, 
emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir. 

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fık
ra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademe
lerine ayrı ayrı uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tari
hinden önce bağlanmış emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar 
hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 ._ 3 , 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2182 sayılı Yasaya bir ek madde ilave edilmesine ilişkin Yasa teklifimi gerekçesi ile birlikte ekte sunu
yorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Sivas Milletvekili 

Azimet Köylüoğlu 

Not : Aynı konuda, daha evvel Milli Savunma Komisyonunda görüşülüp, Plan Komisyonuna gönderilen 
1/292 esas No. lu tasarı ile birleştirilebilmesi için bu teklifin havalesi sadece Plan Komisyonuna yapılmıştır. 

G E R E K Ç E 

2182 sayılı Yasa paralelinde hazırlanan Kanun Teklifi ile Türk Silaihlı Kuvvetlerinde görevli subay ve ast
subaylar ile Türk Silahlı Kuvvetleri emeklilerine, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık almakta olan per
sonelin yararlandığı «Bir üst dereceye terfi imkânından» faydalanma olanağı sağlanacak ve böylece Devlet Me
murları arasında Anayasal eşitlik olacaktır. Zira, Anayasamız memurları, sivil memurlar ve askeri memurlar 
olarak bir ayırıma talbi tutmuş değildir. Anayasamızın 118 nci maddesindeki asker kişilerle ilgili istisna sade
ce «Disiplin cezaları» yönünden olup, maaş, terfi ve diğer özlük hakları ile teminat yönünden herhangi bir 
ayırıma yer vermemiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 371) 



SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜ OĞLU'NUN TEKLİFİ 

2182 Sayılı Yasaya Bir Ek Madde Eklenmesine Ait Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 2182 sayılı Yasaya aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — 2182 sayılı Yasadan 926 sayılı Yasaya göre çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 
ve emeklileri de yararlanır.» 

MADDE 2. — Bu Yasa 1 Mart 1979'dan geçerli olarak yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 8 .6 .__ 1979 
Esas No. : 1/292, 2/699 

Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin, Kanun 
Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal'ın; subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst derece verilebil
mesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi, teklif sahibi ve ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu, 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın 2/699 Esas No. lu teklifi ilke olarak Komisyonumuzca benimsenmesi
ne rağmen, içeriği bakımından Silahlı Kuvvetlerin özelliğine, hiyerarşik düzenine ve 926 sayılı Kanunun sis
temine uymadığından, müzakerelere esas olarak daha geniş kapsamlı ve ihtiyaca tam cevap verecek olan ta
sarı ele alınmış, tasarı ve teklif birleştirilerek tümü üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

20.2.1979 gün ve 2182 sayılı Kanun gereğince 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurları ile bunların 
emekli, malul, dul ve yetimlerinin aylıkları, tahsil ve kadro koşulu aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak 
üzere ve daha çok kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenlerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla, bir üst 
dereceye yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Adı geçen Kanunla paralelliği temin etmek, 926 sayılı Kanun kapsamına giren subaylar, astsubaylıktan 
subaylığa geçenler, astsubaylar, uzman jandarma çavuş^r, uzman çavuşlar ve bunlardan emekli, adi malul
lük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlarına 1 .3 . 1979 gününden geçerli olmak 
üzere geçici ek VI, VII, VIII ve IX sayılı cetvellefdeki gösterge tablolarında değişiklik yapılarak adı geçen ki
şilerin yararlandırılmalarını amaçlayan tasarıyı olumlu mütalaa ederek tümünü prensip olarak benimseyen Ko
misyonumuz daha sonra maddelerin tetkikine geçmiştir. 

Tasarının çerçeve 1' nci maddesiyle yukarıda anılan personelin gösterge rakamları değiştirilmiş, albay, kı
demli albay ile general ve amirallerin mevcut gösterge rakamları aynen muhafaza edilmiştir. Yarbaylar ile 
astsubaylıktan subaylığa geçirilenler (rütbe değişikliği yapılmaksızın) ile astsubay II nci kademeli kıdemli ça
vuşlar 1 nci derecenin sonuna getirilmişlerdir. 

1 Mart 1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde bulunan personelin aylık yükselmelerinin daha 
sonra terfi edecekleri rütbe veya kıdemliliğinin derece ve kademelerine de yansıması sağlanmıştır. 

Öğrenim kurumlarında öğrenimde bulunan ve 926 sayılı Kanunun 143 ncü maddesine göre teğmen rütbe
sinin ki bu tasarı yasalaştığı takdirde birinci kademe brüt aylığı (505 X 16) nın % 10 - 15'ini harçlık olarak 
alacak olan harp okulları, üniversite ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askeri öğrencilerle astsubay oku
lu öğrencilerine de astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının (425 X 16)'nın % 10 - 12'sini harç
lık olarak alacak ve bu Kanun'dan onlar da istifade etmiş olacaklardır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 371) 
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Tasarının 1 nci maddesi ve ona bağlı cetvelleri uygun gören Komisyonumuz maddeyi aynen ka'bul et
miştir. 

Tasarının yürürlük tarihi de 2182 sayılı Kanunda olduğu gibi 1 . 3 . 1979 olup bunu gösteren 2 nci madde 
ile yürütme maddesi olan 3 ncü madde Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonun» sevtoahmmak üzeme Yüjkjseık Başlkamhğa saygı ile sunulur. 
Komisyon; İBaişikanı 

Anlkiara 
Kemal Kayacan 

Kâtip 
An'kaira 

Kenan D uruk an 
Bursa 

Saffet Ura! 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

ManCsai 
Faik Türün 

BaşkanivıeiMi 
Ediiırnö 

Süleyman Sabri Öznal 

IBolM 
Avni Akyol 

Haibajy* 
Haydar Demirtaş 

(istanbul 
Ertuğrul Yohal 

Trabzon 
Adil Ali C'mel 

Sölzcü 
Sjvais 

Orhan Akbulut 

Bursa 
Mehmet ^Emekli 

İİstanibul 
Ekrem Ceyhun 

Kar$ 
Bahri Dağdaş 

Bursa1 

Ali Elverdi 

Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/292, 2/784, 2/699 

Karar No. : 73 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 6 . 1979 

Komisyonumuza sevk edilen «926 sayılı Türk Silah'ı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Konya Millet/ekili Şener Battal'ın, Subay, Astsubay ve Askeri Me
murlara Bir Üst Derece Verilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sivas Mil'ctvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 2182 sayılı Yasaya bir 
Ek Madde Eklenmesine Ait Yasa Önerisi» ve ön havalesi uyarınca Milli Savunma Komisyonu Raporu, 
Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

20.2.1979 gün ve 2182 sayılı Yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi Devlet memurları ile 
bunların emekli, malul, dul ve yetimlerinin aylıkları tahsil ve kadro koşulu aranmaksızın, bir defaya mahsus 
olmak üzere, 1 .3. 1979 gününden geçerli olarak, bir üst dereceye yükseltilmişti. 

Adı geçen Yasa ile paralelliği sağlamak için, 926 sayılı Yasa kapsamına giren subay; astsubaylıktan su
baylığa geçenler; astsubaylar, uzman jandarma çavuş*ar, uzman çavuşlar ve bunlardan emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlarına da üst derece aylık verilmesi için getirilen 
tasarı, Devlet Memurları Yasasında 2182 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten farklıydı. Şöyle ki; 

Devlet memurları, bir üst derecenin aylığını almakla birlikte ek göstergeleri değişmemiştir. 
Oysa askeri personelin (yarbay rütbesine kadar) aylıklarının yanısıra ek göstergelerinin de bir üst derece

den ödenmesi öngörülüyordu. 
Devlet Memurları Yasasında 2182 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik, gösterge tablosu ve gösterge rakam

larını değiştirmeksizin bir üst derece aylığının ödenmesini amirdir. 
926 sayılı Yasada, tasarı ile yapılması öngörülen değişiklik ise, astsubayların ve uzman çavuşların gösterge 

tablolarının üst derecelerindeki göstergelerinin de değiştirilmesini öngörmekteydi. 
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Bu yönleri ile soz konusu Tasarı, gerekçesinde belirtildiği gibi, 657 sayılı Yasadaki! değişikliğe bir para-: 
leüilk getirmemekte, aksine farklılık yaratmaktaydı. 

Yapılan görüşmelerden sonra tasarının çerçeve 1 nci maddesine bağlı ek geçici 34 ncü maddesinin (a) fık
rası •• 

926 sayılı Yasanın 137 nci maddesini değiştiren 13 . 10 . 1979 günlü, 15 sayılı Yasa Hükmünde Karar
namedeki gösterge tabloları esas alınarak; 1 Mart 1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerimde görevli bulunan 
personelin rütbe, kıdem ve ek göstergelerinde değişiklik yapılmaksızın kazanılmış hak aylıkları bir defaya 
mahsus ohnak üzere bir üst dereceye yükseltilmiştir. Bu durum karşısında tasarıya bağlı cetvellere gerek 'kal
madığından çıkartılmıştır. 

Anılan personelin alt derecede bulundukları kademede geçen süreleri üst derecedeki kademede geçmiş 
sayılacak ve gruplarının tavan derecelerinde bulunan personele son kademe aylığını geçmemek üzere üç ka
deme ilerlemesi verilecek şekilde düzenlenerek, 657 sayılı Yasaya tabi personele verilen 1 derece veya 3 ka
deme ilerlemesi, yani 3 yıllık terfi avantajı, bu tasarı ile 926 sayılı Yasaya 'tabi personele de aynen tanınmış 
olmakta ve bu iki Yasaya tabi personele aynı eşit haklar verilerek her iki Yasaya tabi personel arasında pa
ralellik sağlanmış bulunmaktadır. 

Aynı maddenin (b) fıkrası ise; 

Askeri personelin aylıklarında yapılan bu yükseltme 1 Mart 1979 gününde öğretim kurumlarınıda öğ
renimde bulunan askeri öğrencilerin harçlıklarına yansıtılacak şekilde düzenlenerek, 

Madderiin (c) fıkrası ile tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla, 

'Başjkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Tnaibzıon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Bu Kanun Sözcüsü BaşikanvelkDlıi 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adama 
M. Kemal Küçükt epe pınar 

Sözcü! 
İstanbul 

Sövli'l Korum 
İmzalda touüunıaımadı 

. Artvinl 
Mehmet Balta 

Bollu 
Halûk Karabörklü 

Çanakkale 
O. Orhan Çaneri 

Izvcm 
Süleyman Genç 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

ıSiiritı 
M. Nebil Oktay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklen
mişte ' 

«EK GEÇİöI MADDE 34. — a) (Bu Kanunun 137 nci maddesini değiştiren 13 . 10 . 1978 günlü, 15 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aylık alan ve 1 Mart 1979 gününde Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö
revli bulunan personele, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmaksızın ekli geçici VI, VII, VIII ve DC sayılı 
cetveller uygulanır. , 

Şu kadar ki 28 Şubat 1979 gün ve 25 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile subaylara, astsubaylıktan 
sıibay olanlar ile astsubaylara uygulanmakta olan ve gruplarına ait bulunan ek gösterge rakamlarının tava
nı geçilemez. 

Bu tavan subay grubunda bulunan Yarbay ve alt rütbeler ıjçin 400, astsubaylıktan subay olanlarda ve 
astsubaylarda 300'dür. Albay ve Kıdemli Albaylar ile Generaller - Amiraller mevcut gösterge rakamlarım 
korurlar 

Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen süreleri üst derece kademelerinde geçmiş sayılır. 
b) Öğretim kurum'îarında öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin 926 sayılı Kanunun 143 ncü maddesin

de öngörülen harçlıkları, bu Kanun hükümlerine göre ödenu'ı 
c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun yürürlük günümden önce emekli, adi malullük, vazife ma

lullüğü aylığı bağlananlar (ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır.», 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa aşağıdaki Ek Geçici madde ek
lenmiştir. 

«Ek Geçici Madde 34. — a) Bu Kanunun 137 
nci maddesini değiştiren 13 . 10 . 1978 günlü ve 15 
sayılı Kanun hükmünde Kararnameye göre aylık 
alan ve 1 Mart 1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvet
lerinde görevli bulunan personelin rütbe, kıdem ve 
ek göstergelerinde değişiklik yapılmaksızın kazanıl
mış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere bir 
üst dereceye yükseltilir. 

Anılan personelin alt derecelerde geçen süreleri 
aylıklarının yükselmesi yönünden üst derece kade
melerinde geçmiş sayılır. 

İlgililerin bu şekilde saptanacak kazanılmış hak 
aylıkları, rütbe aylıklarının bir üst derecesinin aynı 
kademesi üzerinden yürütülür. 

Birinci derecede bulunan yarbayların aylığı albay 
aylığına yükseltilir. 

Gruplarının tavan derecelerinde bulunan perso
nele son kademe aylığını geçmemek üzere üç kade
me ilerlemesi uygulanır. 

b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihin
de öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin 926 sayılı 
Kanunun 143 ncü maddesinde öngörülen harçlıkları, 
bu hükümlere göre ödenir. 

c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun 
yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazi
fe malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim ay
lıkları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygula
nır, 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bu Kanun 1 . 3 . 1979 gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

30 . 5 . 1979 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Milli Savunma Bakanı 
N. Akmandor 

İçişleri Bakanı 
H. F. Güneş 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Maliye Bakanı V. 
K. Bul ut oğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er s oy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

işletmeler Bakanı 
Porf. Dr. K. Bulutoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

tmar ve tskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasarının 2 nci maddesi aynen MADDE 2. 
kabul edilmiştiir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Tasarının 2 nci maddesi aynen MADDE 2. 
kabul edilmiştir 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Derece Rütbe 

HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 

GEÇİCİ EK - VI SAYILI CETVEL 

SUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

G Ö S T E R G E L E R 

1 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

General - Amiral 
Alb. Kd. Alb. 
Yb. 
Kd. Bnb. 
Bnb. 
Ön. Yzb. 
Kd. Yzb. 
Yzb. 
Ütğm. 
Tğm.; 
Atğm. 

1200 — — — — _ _ _ _ 

1200 — — — — _ _ _ _ 
1 050 1 100 1 150 — — _ _ • _ _ _ 
900 940 980 1 020 1 060l 1 1001 — — — 
790 810 830 850 870 890 910 930 — 
700 720 740 76Q 780 800 820 840ı 860 
620 635 650 665 680 695 710 725 740 
555 570 585 600 615 630 645 660 675 
505 515 525 535 545 555 565 575 585 
465 475 485 495 505 515 525 535 545 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 

GEÇİCİ EK - VII SAYILI CETVEL 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Rütbe 

Ön. Yzb, 
Kd. Yzb. 
Yzb. 
Ütğm. 
Tğm.( 

G Ö S T E R G E L E R 

1 150 
980 
850 
760 
665 

1 200 
1 020 

870 
780 
680 

1 200 
1 060 

890 
800 
695 

1 200 
1 110 

910 
820 
710 

— 
930ı 
840 

.725 
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GEÇİCİ EK - VIII SAYILI CETVEL 

ASTSUBAYLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbe G Ö S T E R G E L E R 

1, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Astsb. 11. Kad. Başçvş. 
Astsb. Kad. Kd. 
Astsb. Kd. Bşçvş. 
Astsb. Kad. Bşçvş 
Astsb. Bşçvş. 
Astsb. Kd. Üçvş. 
Astsb. Üşçvş. 
Astsb. Kd. Üçvş. 
Astsb. Çvş. 

Bşçvş. 
1 050 
900 
790 
700 
620 
555 
505 
465 
425 

1 100 
940 
810 
720 
635 
570 
515 
475 
435 

1 150 
980' 
830) 
740 
650 
585 
525 
485 
445 

1 200 
1 020 
850 
760 
665 
600 
535 
495 
455 

1 200 
1 060 
870 
780 
680 
615 
545 
505 
465 

1 200ı 
1 100 
890 
800 
695 
630 
555 
515 
475 

— 
— 
910 
820 
710 
645 
565 
525 
485 

— 
— 
930 
840 
725 
660 
575 
535 
495 

— 
— 
— 
— 
740 
675 
585 
545 
505 

GEÇİCİ EK - IX SAYILI CETVEL 

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbe G Ö S T E R G E L E R 

620 
555 
505 
465 
425 
400 
380 

635 
570 
515 
475 
435 
405 
385 

650 
585 
525 
485 
445 
410 
390 

700 
620 
535 
495 
455 
415 
395 

720 
635 
545 
505 
465 
420 
400 

740 
650 
555 
515 
475 
425 
405 

760 
665 
565 
525 
485 
430 
410 

780 
680 
575 
535 
495 
435 
415 

800 
695 
585 
545 
505 
440 
420 

4-5 
5-6 
7 
8 
9 
10 
11 

Uz. 
Uz. 
Uz. 
Uz. 
Uz. 
Uz. 
Uz. 

Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 

III. Kad. Çvş. 
Kd. II. Kad. Çvş 
II. Kad. Çvş. 
Kd. I. Kad. Çvş 
I. Kad. Çvş. 
Kd. Çvş. 
Çvş. 

UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN GÖSTERGE TABLOSU 

Derece Rütbe G Ö S T E R G E L E R 

Uz. Çvş. 400 405 410 415 420 425 430 435 440 
Uz. Çvş. 380 385 390 395 400 405 410 415 420 
Uz. Çvş. 360 365 370 375 380 385 390 395 400 

• « « » • » I I 
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